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இனிய உறவுகளுக்கு, வ&க்கம்.

உடலில் ஏவோ6னும் ஒரு ப�கத்தில் அடிபட்ட�ல்,  உடவோ  நா�ம் க�யத்திற்கு
கரிச ��க  கட்டுப்வோப�ட்டு  கு&ப்படுத்துகிவோற�ம்.  ஆ �ல்  சமூகத்தில்
நாமைடசெபறும்  பல்வோவறு  நிகழ்வுகள�ல்  ப�திக்கப்படும்  � த்மை6
கண்டுசெக�ள்ள��ல்  விடுகிவோற�ம்.  அடக்கி  மைவக்கப்பட்ட  உ&ர்ச்சிகள்
திடீசெர  செவளிப்படும்வோப�து  �ட்டுவோ�,  ஒருவரின்  உளவியல்
பிரச்மை கமைளப் பற்றி அறிகிவோற�ம். ஆ �லும் அவருக்க�  சிகிச்மைச பற்றி
முழுமை�ய�க செ6ரிய��ல் துன்பப்படுகிவோற�ம். 

 நா�க்கு  உறவி வோர�,  நாண்பவோர�  அவர்களின்  நாடவடிக்மைக,
செசயல்ப�டுகமைளக்  கவனித்6�ல்6�ன்  அவர்கள்  �  அழுத்6ம்  ச�ர்ந்6
பிரச்மை யில்  இருக்கிற�ர்கள�,  இல்மைGய�  என்று  அறிய  முடியும்.
அ6ற்குப்பிறகு, அவர்களுக்க�  சிகிச்மைச பற்றிய 6கவல்கமைள 6ர முடியும்.
இந்6 எண்&வோ� இந்6 நூமைG எழு6 க�ர&ம்.  இந்6 நூலில் உளவியல்
குமைறப�டுகள்,  அ6ற்க�  சிகிச்மைசகள்,  குமைறப�டுகளுக்க�  வோவதியியல்
�ருந்துகள் ஆகியவற்மைற  குறிப்பிட்டுள்வோள�ம்.  இம்�ருந்துகமைள உளவியல்
�ருத்துவரின் பரிந்துமைரப்படி உண்பது அவசியம். உளவியல் குமைறப�டுகள்
பற்றி ஏர�ள��  ஆங்கிG நூல்கள் உள்ள . 6மிழில் எளிமை�ய�க அப்படி
ஒரு நூல் வோ6மைவ என்ப6�ல் இந்நா நூல் எழு6ப்பட்டுள்ளது.  குறிப்பிட்ட
ஆங்கிGப் செபயர்களின் குழப்பத்மை6 6விர்க்க அ6மை  அப்படிவோய 6மிழில்
எழுதியுள்வோள�ம். 

நூமைG  எழு6  ஊக்குவித்6  வோ6�ழர்  ப�Gப�ரதி,  இர�.முருக� ந்6ம்,
வோக.என்.சிவர��ன் ஆகிவோய�ருக்கு எங்கள் குழு ச�ர்ப�க அன்பும் நான்றியும்.
நூல்கமைள  வ�சிக்க  ஊக்குவிக்கும்  கணியம்  சீனிவ�சன்  அவர்களுக்கும்,
ஏர�ள��  6மிழ்  நூல்கமைள  செவளியிட்டு  வரும்  ஃப்ரீ6மிழ்  இபுக்ஸ்
குழுவி ருக்கும் என்னுமைடய நான்றியும் வோநாசமும். வோவசெறன் ? �கிழ்ச்சிய�க
வ�சியுங்கள். 6ங்கள் கருத்துகமைள மின் ஞ்சலில் அனுப்புங்கள். 

அன்பரசு சண்முகம்
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உளவியல் ஆய்வு வோக�ட்ப�டுகள்

விழிப்பு&ர்வற்ற நிமைGயில் � ம் எப்படி செசயல்படுகிறது,  �னி6ர்களின்
ஆளுமை�கமைள,  பழக்கவழக்கங்கமைள  எப்படி  வடிவமை�க்கிறது  என்பமை6
உளவியல் ஆய்வு தியரி கூறுகிறது. 

� ம்  ஒருவரின்  நிமை வில்  ப�திப்பு  ஏற்படுத்6�6படி  அவரது
பழக்கவழக்கங்கங்கமைள கு&ங்கமைள உருவ�க்குகிறது.  � த்தில் ஏற்படும்
பல்வோவறு  முரண்ப�டுகமைள  ஒருவரின்  உடல்  க�ட்டிக்  செக�டுத்துவிடும்.
அ6�வது அவரின் செசயல்ப�டுகள் மூG��க. இமை6 ஆர�ய்ந்து செச�ன் வர்
ஆஸ்திரிய�மைவச் வோசர்ந்6 உளவியல் வல்லுநார் சிக்�ண்ட் ஃபிர�ய்ட். 

இதில் மூன்று ப�கங்கள் முக்கியம் என்று அவர் வமைரயறுத்6�ர்.  அமைவ,
ஐடி, சூப்பர் ஈவோக�, ஈவோக�. 

�னி6ர்களின்  பிறப்பிலிருந்து  உளவியல்  வளர்ச்சி  செ6�டங்குகிறது.  இது
ஐந்து நிமைGய�க  பிரிக்கப்படுகிறது.  இதில் ப�லியல் நிமைG  முக்கிய�� 
அம்ச��க  உள்ளது.  ப�லியல்  வளர்ச்சியும்  சமூகம்  ச�ர்ந்6
எதிர்ப�ர்ப்புகளும்  ஒரு  கட்டத்தில்  எதிசெரதிர�க  நிற்கின்ற .  ப�லியல்
நிமைG  என்பது  குழந்மை6ய�க  ஒருவர்  இருக்கும்வோப�து  அவரின்
பிறப்புறுப்மைப  6டவிக்செக�ண்டு  �கிழ்வதில்  செ6�டங்குகிறது  என்கிற�ர்
பிர�ய்ட். 

ஒருவரின் ப�லியல் ச�ர்ந்6 எண்&ங்கள்6�ன் அவர்களின் ஆளுமை�மைய
வளர்க்கிறது,  உருவ�க்குகிறது எ  ஃபிர�ய்ட் நாம்பி �ர்.  அ6மை  6 து
கருத்6�க முன்மைவத்6�ர். பின் �ளில் 6 து கருத்துகளுக்க�க கடுமை�ய� 
வி�ர்ச ங்கமைள சந்தித்6�ர்.  இவரது ��&வர்கவோள அக்கருத்மை6 எதிர்த்து
அ6ற்கு  எதிர�  கருத்துகமைள  முன்மைவத்6 ர்.  ஆ �லும்  உளவியல்
ச�ர்ந்6  கருத்துகளில்  முக்கிய��  ஆய்வுகமைள  ஆர�ய்ந்து  செச�ன் வர்
என்ற வமைகயில் ஃபிர�ய்ட் முக்கியத்துவம் செபறுகிற�ர். 



6டுக்கும் � நிமைG

நீங்கள்  கூறும்  கருத்மை6  நாண்பர்கள்  ஏற்கவில்மைG,  உங்கமைள
அவ�� ப்படுத்தும்  வமைகயில்  சிGர்  நாடந்துசெக�ள்கிற�ர்கள்  என்ற�ல்
� திலுள்ள  6டுக்கும்  செசயல்ப�ட்டு  நிமைG  இயக்கத்திற்கு  வருகிறது.
இம்முமைறமைய  ஆழ்நிமைG  � ம்  உருவ�க்குகிறது.  இதுவோவ  அமை த்து
சூழல்களும்  சரிய�க  உள்ள  என்று  செச�ல்லி  உங்கமைள
அச்சூழ்நிமைGயிலிருந்து செவளிவோய செக�ண்டுவருகிறது. 

சிகசெரட்  புமைகக்கும்  பழக்கம்  செக�ண்டவர்  திவோயட்டரில்,  செ��மைபலில்,
வோx�ம்  திவோயட்டர்  சினி��வில்  முவோகஷ்  விளம்பரத்மை6ப்  ப�ர்க்க��G�
இருப்ப�ர்?  ஆ �ல்  அவர்  அமை6ப்  ப�ர்த்துக்செக�ண்வோட  மு6ல்
சிகசெரட்மைட புமைகத்துவிட்டு அடுத்6 சிகசெரட்மைட எடுக்க க�ர&ம், அந்6
ப�திப்பு எ க்கு வர�து என்ற நாம்பிக்மைக.  ஒருவமைகயில் எ க்கு அந்6
பிரச்மை  வர�து  என்ற  �றுப்பு  கூட.  ஓவோ{�  இ6மை  6�யின்
முமைGக்க�ம்மைப  பற்றிக்செக�ள்ளும்  முயற்சி  என்கிற�ர்.  புமைகப்பழக்கத்மை6
மைகவிடுவ6ற்க�  பயிற்சிமையயும் 6ன் ஆசிர�த்தில் செசயல்படுத்தி செவற்றி
கண்டிருக்கிற�ர்.

ஐடி 

இந்6ப்பகுதி  ஐஸ்க்ரீமை�ப்  ப�ர்த்6தும்  குழந்மை6கவோள�டு  செபரியவர்களும்
சிGர் 6ன்மை யும் அறிய��ல் துள்ளி குதிப்ப�ர்கவோள,  அந்6ளவு ஆற்றல்
செக�ண்டது.  சிGவற்றுக்கு  க�ர&ம்  செச�ல்G  முடிய�6  அன்மைபயும்,
செவறுப்மைபயும் உருவ�க்குகிறது. 

சூப்பர் ஈவோக�

ரூல்ஸ் ர���னுஜம் பகுதி.  6ன்னுமைடய குழந்மை6  என்ற�லும்  செச�ன் 
வோபச்மைச  வோகட்கணும்  எ  கண்டிப்ப�  செபற்வோற�ர்  சிGர்  உண்டு
அல்Gவ�? அந்6 ப�த்திரத்மை6 சூப்பர் ஈவோக� பகுதி செசய்கிறது. 

ஈவோக�

ஐடி,  சூப்பர் ஈவோக� செச�ல்லும் வி{யங்கமைள �றுத்து என் வழி 6னிவழி
எ  பயணிக்கிறது. 



ஆழ்நிமைG � ம்

இதில்  �னி6ர்கள்  செவளிவோய  செச�ல்G�6  பல்வோவறு  ஆமைசகள்,  உ&ர்வு
நிமைGகள் இடம்செபற்றுள்ள . 

விழிப்பு&ர்வு � ம்

இதில்  செசயல்ப�டுகள்,  அ6ற்க�  உ&ர்ச்சிகள்  எ  நா�க்கு  செ6ரிந்6
நாம்மை�ப் பற்றிய பிம்பங்கள் இங்வோக இடம்செபற்றுள்ள . 

செ6�டக்கநிமைG � ம்

இதில் �னி6ர்களின் சிறுவயது நிமை வுகள் வோசகரித்து மைவக்கப்பட்டுள்ள .
 
க வுகளும் எ6�ர்த்6மும்

ஆழ்நிமைG  � த்தில்  ஏற்படும்  க வுகள்,  அமை6ச்ச�ர்ந்6  உ&ர்ச்சிகள்
நிகழ்க�G வ�ழ்க்மைகவோய�டு எந்6வி6 செப�ருத்6மும் இல்G�6மைவ.  இமைவ
அ6வோ �டு  எப்வோப�து  இமை&ய  முடிய�6மைவ.  அவற்றின்  நிமைGக்கு
அச்சுறுத்6G� மைவயும் கூட. 
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உளவியலும் பழகும் முமைறயும்

ஒருவர் சமூகத்தில் பழகும் முமைற ச�ர்ந்து அவரின் உளவியமைG ஆர�ய்ச்சி
செசய்கின்ற ர். இ6ற்கு பிவோxவியர் மைசக்க்க�Gஜி என்று செபயர். 

உங்களுமைடய  நாண்பர்  இருக்கிற�ர்.  அவமைர  நீங்கள்  எப்படி  நாண்பர�க
ஏற்றீர்கள்  என்று  நிமை விருக்கிற6�?  அவரின்  பழகும்  முமைற,  கருத்து,
செவளியில்  நாடந்துசெக�ள்ளும்  முமைற  ஆகியமைவ  உங்களுக்கு  அவரிடம்
பிடித்திருக்கG�ம்.  செப�துவ�க  நாம்  கருத்துக்கு  இமைசந்6வர்கமைளவோய  நா�ம்
நாண்பர்கள�கத்  வோ6ர்ந்செ6டுக்கிவோற�ம்.  இமை6  நாடத்மை6  உளவியல்  எ 
வமைரயறுக்கG�ம். 

உGமைக  ஒருவர்  ப�ர்க்கும்  வி6ம்,  அவரின்  கருத்து  ச�ர்ந்து  நாடத்மை6
உளவியல்  உருவ�கிறது.  இ6ற்க�  வோச�6மை கள்  6னிவோய  குறிப்பிட்ட
இடத்தில் நாடப்பமைவவோய.  இவற்றில் நாடத்மை6 உளவியல் ச�ரந்6 பல்வோவறு
அறிஞர்களின்  வோக�ட்ப�டுகமைள  ஆய்வ�ளர்கள்  பயன்படுத்துகின்ற ர்.
இதில்  கிமைடக்கும்  முடிவுகமைள  மைவத்து  ஒருவரின்  நாடத்மை6  உளவியல்
தீர்��னிக்கப்படுகிறது. 

1913ஆம் ஆண்டு ஜ�ன் வ�ட்சன் என்ற உளவியல் ஆய்வ�ளர்,  நாடத்மை6
உளவியல்  என்ற  ப6த்மை6  உருவ�க்கி �ர்.  இ6ன்  செசயல்ப�ட்டில்
�னி6ர்களின்  பங்கு,  � ம்  பற்றி  வமைரயமைறகமைள  உருவ�க்கி �ர்.
அவற்மைற இன்றளவும் ஆய்வ�ளர்கள் பின்பற்றி வருகிற�ர்கள். 

இதில்  முக்கிய��  வோச�6மை மைய  நீங்கள்  அறிந்திருப்பீர்கள்.  நா�மைய
ச�6�ர&��க குறிப்பிட்ட வோநாரத்திற்கு அமைழத்து வோச�று வோப�டுவ6ற்கும்,
�ணிமைய  ஒலிக்கவிட்டு  வோச�று  வோப�டுவ6ற்கும்  வோவறுப�டு  உண்டு.
நா�ளமைடவில்  �ணி  ஒலிக்கும்வோப�வோ6  நா�யின்  வ�யில்  எச்சில்  ஊறி
வழியத்செ6�டங்கிவிடும்.  அச்ச�யத்தில் நா�ம் உ&வு வழங்க�6வோப�து நா�ய்
கடுமை�ய�க  குமைரக்கத்  செ6�டங்கிவிடும்.  இ6மை  நா�ம்  பழக்கத்திற்கு
அடிமை�ய�குவது எ  குறிப்பிடG�ம். 



மூன்றுவமைக நாடத்மை6 வமைக முமைறகள் உள்ள . அவற்றில் செ�த்6ட�ஜிகல்
பிவோxவியரிசம் முமைறமையப் ப�ர்ப்வோப�ம்.  வ�ட்சன் உருவ�க்கிய உளவியல்
முமைற  என்பது  உடல்,  � ம்  ஆகியவற்மைற  உள்ளடக்கியது.  முழுக்க
அறிவியல் பூர்வ��  கணிப்பு முமைறய�கும். 

அம்��வின் சிரிப்மைபக் கண்டு குழந்மை6 பதிலுக்கு சிரிப்பது,  அம்��வின்
வோக�ப��  குரல்  உயர்த்6மைGக்  கண்டு  குழந்மை6  மிரள்வது,  அழுவது
ஆகியவற்மைற இம்முமைறயில் குறிப்பிடG�ம். 

வோரடிக்கல் பிவோxவியரிசம்

இம்முமைறமைய  1930ஆம்  ஆண்டு  பி.எஃப்.  ஸ்கின் ர்  என்ற  ஆய்வ�ளர்
உருவ�க்கி �ர். இம்முமைறயில் ஒருவர் ஒரு வி{யத்மை6 செசய்யச் செச�ல்வது
அ6ற்கு  பதிலீட�க  அவருக்கு  பரிசு  வழங்குவமை6   முன்னுரிமை�ய�க
செக�ண்டது.  பந்மை6  உருட்டிவிட்டு  நா�மைய  எடுத்துவரச்செச�ல்லி  அ6ற்கு
பரிச�க பிஸ்செகட்மைட செக�டுப்பமை6 இ6ற்கு உ6�ர&��க செச�ல்GG�ம். 

மைசக்கG�ஜிகல் பிவோxவியரசம்

ஆர்6ர் டபிள்யூ ஸ்ட�ட்ஸ் என்ற உளவியல் வல்லுநார் உருவ�க்கிய முமைற.
இ6மை  நா�ற்பது  ஆண்டுகளுக்கு  வோ�G�க  ஆய்வ�ளர்கள்  பயன்படுத்தி
வருகின்ற ர். குழந்மை6கள் குறிப்பிட்ட வயது நிரம்பும்வோப�து அறிவுத்திறன்
ச�ர்ந்6  வோச�6மை களில்  செவற்றிசெபறுவமை6  ஆர்6ரின்  ஆய்வுகள்
ஆ6�ரத்துடன் நிறுவி . 

கு&நாGன் ச�ர்ந்6 பரிசு �ற்றும் 6ண்டமை  வி{யங்கமைள புரிந்துசெக�ள்ள
ஓர் உ6�ர&த்மை6ப் ப�ர்ப்வோப�ம். 

உங்களது நா�ய் உங்களது கட்டமைளமைய எதிர்ப�ர்த்து உட்க�ர்ந்திருக்கிறது.
அப்படி  உட்க�ர்ந்திருக்கும்வோப�து  குறிப்பிட்ட  வோநாரம்  கழித்து  அ6ற்கு
பரிச�க  எலும்புத்துண்மைட  வழங்குகிறீர்கள்.  இப்படிவோய  சிG  நா�ட்கள்
செக�டுத்6�ல், அமை�திய�க இருந்6�ல் 6 க்கு உ&வுப்செப�ருள் கிமைடக்கும்
என்பமை6 நா�ய் புரிந்து செக�ண்டுவிடும். 

ச�மைGயில்  ப�ர்த்திருப்பீர்கள்.  சிG  நா�ய்கள்  எஜ�� வமைர  வோவக��க
இழுத்துத்செக�ண்டு  ஓடும்.  அ6ன்  உரிமை�ய�ளர்கள்  அ6ன்  வோவகத்திற்கு
ஓடிச்செசன்று  செக�ண்டிருப்ப�ர்கள்.  இந்6  கு&த்திற்கு  பரிச�க  அ6ன்



செ6�ண்மைடயில்  ��ற்றியுள்ள  செபல்மைட  வோவக��க  இழுத்துப்பிடித்6�ல்.
உடவோ  நா�யின் வோவகம் குமைறயும். நா�க்கும் பிபி எகிற�து. இ6றகு க�ர&ம்,
6 து செசயல்ப�ட்டிற்கு 6ண்டமை  எ  நா�ய் புரிந்துசெக�ள்ள இ6மை யும்
சிG நா�ட்கள் செசய்யG�ம். 

நா�ய் எஜ�� ருடன் அவரின் வோவகத்திற்கு வரும் வோப�து,  அ6ன் கயிற்மைற
சுண்டி  இழுக்கக்  கூட�து.  இது  நா�ய்க்கு  எதிர்�மைறய�  விமைளமைவ
உருவ�க்கும். நா�யின் கழுத்து கடுமை�ய�க செநாரிக்கப்படும் அபய�ம் உள்ளது.
நா�ய்க்கு  பிடித்6  பிஸ்செகட்மைட  அ6ற்கு  செக�டுக்க��ல்  நீங்கவோள
ச�ப்பிட்ட�ல் நா�ய் உங்கள் மீது க�ல் மைவத்து எ க்கு?  என்று வோகட்கும்
ப�வமை  செவளிப்படும்.  இது  நா�ய்க்கு  எதிர்�மைறய�க  கு&த்மை6
உருவ�க்கும்.  செப�துவ�க  நா�ய்க்கு   பிடித்6  செப�ருமைள  அ6ன்
ப�ர்மைவயிலிருந்து அகற்றி �ல் இந்6 ப�வமை மைய நா�ய் செசய்யும். 
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’நா�ன்’ முக்கியம்! 

உளவியலில்  பழக்கத்திற்கு  அடிமை�ய�  வி{யங்கமைளப்  ப�ர்த்வோ6�ம்.
இ6ற்கு  நா�மும்  அடிமை�6�ன்.  9.30 க்கு  அலுவGகம்  செசன்று  வந்6
பழக்கத்தில் ஞ�யிறு கூட வோGட்ட�க எழுந்6�ல் � ம் ப6ற்ற��கத்6�வோ 
இருக்கிறது.  இதுவும் உளவியல் ச�ர்ந்6 6ன்மை�6�ன்.  இதில் ஹியூ�னிசம்
என்ற கருத்து உள்ளது. ஒருவர் 6ன்மை  உள்வோளஆழ்ந்து ப�ர்ப்பது, உGமைக
எப்படி ப�ர்க்கிற�ர்,  உGகம் மீது என்  கருத்மை6 மைவக்கிற�ர் என்பமை6
ஆய்வ�ளர்கள் ஆர�ய்ந்துள்ள ர். 

1950ஆம்  ஆண்டு  �னி6ர்களின்  ப�ர்மைவ  பற்றிய  உளவியல்  கருத்மை6
உருவ�க்கியவர்கள்  இருவர்.  க�ர்ல்  வோர�ஜர்ஸ்  �ற்றும்  ஆபிரx�ம்
��ஸ்வோG� 

சிGர் நாம்வோ��டு செக�ஞ்சவோநாரம் இருந்6�ல் வோ6வமைG என்றிருக்கும்.  சிGர்
எப்வோப�செ6ல்G�ம்  கிளம்பி  செசல்கிற�ர்கவோள�  அப்வோப�செ6ல்G�ம்  நா�க்கு
�கிழ்ச்சி கிமைடக்கும்.  இந்6 6ன்மை�க்கு முக்கியக் க�ர&ம்,  அவர்களின்
ஆளுமை�,  பழக்கவழக்கம்,.  கு&ம்6�ன்.  இ6மை த்6�ன்  வோ�ற்செச�ன் 
ஆர�ய்ச்சிய�ளர்கள் விளக்கி ர்.

 ஒருவமைர முழுமை�ய�க எப்படி செ6ரிந்துசெக�ள்வது? அவர் எழுதிய மைடரி,
அவர் நாம்மிடம் வோபசிய வி{யங்கள்,  வமைGத்6ளங்களில் எழுதிய குறிப்பு,
அவர் பின்செ6�டரும் 6மைGவர்கள் எ  பல்வோவறு வி{யங்கமைளப் பற்றி
பின்செ6�டர்ந்து  ஒருவமைரக் கணிக்கG�ம்.  இது துல்லிய�� து என்று கூற
முடிய�து.  வோ6�ர�ய��க  அவர்  குறிப்பிட்ட  வமைக  ��திரி  எ 
கண்டுபிடித்துவிடG�ம்.  இந்6  ஆய்மைவ  எதிர்ப்பவர்கள்  இது  உயிரியல்
ரீதிய�வும்,  x�ர்வோ��ன்கள்  ரீதிய�கவும்,  ஆழ்� ம்  ரீதிய�கவும்  எந்6
ஆய்வுகமைளயும்  கூறுவதில்மைG  என்கின்ற ர்.  ஆ �ல்  அப்படி
இருக்கவோவண்டும் என்ற அவசியமில்மைG. 

க�ர்ல் வோர�ஜர்ஸ் ஒருவரின் 6ன் ம்பிக்மைக,  சுய�திப்பு,  புத்திச�லித்6 ம்
ஆகியவற்மைற மைவத்து ஒருவரின் ஆளுமை�மையக் கணிக்க முடியும் என்கிற�ர்.



வோ�ற்செச�ன்  மூன்று  வி{யங்களில்  6டு��றுபவர்கள்  வ�ழ்க்மைகயில்
நிம்�திமையப் செபறமுடிய�து என்கிற�ர். 

செஜஸ்ட�ட் மைசக்க�Gஜி 

நா�து  � ம்  பல்வோவறு  6கவல்கமைளத்  செ6�குத்து  அ6மை  பட��க்கி
புரிந்துசெக�ள்கிறது.  இ6ன்  மூGம்6�ன்  நா�ம்  உGமைக  ப�ர்க்கும்  வி6ம்
வமைரயறுக்கப்பட்டு விடுகிறது. 

நீங்கள்  �யிG�ப்பூரிலுள்ள  xரி  செடக்ஸ்மைடல்சில்  துணி  வ�ங்கிக்
செக�ண்டிருக்கிறீர்கள்.  ஆ �ல்  உங்களது  மு6G�ளி  திடீசெர  உங்கமைள
வோர�ண்ட் வோ{�ரூமுக்கு அமைழத்துச் செசன்று உங்கள் விருப்பத்மை6க் வோகட்டு
அ6ற்வோகற்ற  {ர்ட்  வோ6ர்ந்செ6டுத்து  வ�ங்கித்  6ருகிற�ர்.  உங்களுமைடய
உ&ர்வு நிமைG என் வ�க இருக்கும்? 

பிர��ண்ட��  விமைG  அதிகம்  செச�ல்லும்  துணிக்கமைட  என்ப6�ல்
உங்கள் � த்திற்குள் இது நா�க்கு சரிய�  இட�ல்G என்று நிமை ப்பீர்கள்.
இ6ன் க�ர&��க அங்கிருந்து 6ப்பிச்செசல்Gவோவ � ம் முயலும்.  ஆ �ல்
இ6மை  அடிக்கடி அங்வோக செசன்வோற சரிசெசய்துசெக�ள்ள முடியும். கம்ப்ளீட்
�னி6ர�க  உங்கள்  உ&ர்கிறீர்கவோள�  இல்மைGவோய�..  உங்கள்  ப�ர்மைவ
��றுகிறது அல்Gவ�? அது6�ன் வி{யம். இ6மை  வோச�திக்க ரூபின் வ�ஸ்
இல்யூசன்  எனும்  படங்கமைளக்  க�ண்பிக்கிற�ர்கள்.  அதில்  நீங்கள்
செச�ல்லும்  விவரங்கமைள  முன்மைவத்து  உங்கமைளப்  பற்றிய  கருத்துகமைள
�ருத்துவர்கள் கூறுகிற�ர்கள். 

6னிமை�, குழு

6னிய�க இருக்கும் ஒருவர் அவர் விருப்பப்படி செசயல்படுகிற�ர்.  ஆ �ல்
குழுவில் உங்கள் கருத்துக்கு செபரும்ப�ன்மை� கிமைடத்6�ல் �ட்டுவோ� அது
நாடந்வோ6றும். 

குழு என்பதில் குடும்பம், அலுவGக ஊழியர்கள் இடம்செபறுவ�ர்கள். 
6னிப்பட்டவர்  எனும்வோப�து  அவரின்  Gட்சியம்,  வோநா�க்கம்  குழுவுக்கும்
வோ�G� 6�க  இருக்கும்.  குழுவில்  6னிப்பட்டவர்கள்  முக்கியம்  அல்G.
ஒட்டுசெ��த்6��க  உறுப்பி ர்கள்  ஏற்கும்  வி{யங்கள்6�ன்  அங்வோக
முக்கியம். 
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க�க்னிட்டிவ் மைசக்க�Gஜி 

ஒரு  செசய்திமைய  இருவருக்கு  கூறுகிறீர்கள்.  நீங்கள்  கூறியபிறகு,  நா�ன்
செச�ன் மை6 திருப்பிச் செச�ல்லுங்கள் என்ற�ல் அதில் ஏ6�வது ஒருவர்
�ட்டுவோ� 6�ன் புரிந்துசெக�ண்டமை6 சரிய�க செச�ல்லுவ�ர். இன்செ �ருவர்
அமை6 �றந்திருப்ப�ர்.  அப்படிவோய ப�ர்த்திபன் வடிவோவலுக்கு முகவரிமையச்
செச�ல்லுவது  வோப�G  திருப்பிச்  செச�ல்லுவ�ர்.  இமை6ப்பற்றியதுத்6�ன்
க�க்னிட்டிவ் மைசக்க�Gஜி. 

1960 களில் கணினி அமை த்து நா�டுகமைளயும் ஆக்கிரமிக்கத் செ6�டங்கியது.
கணினி என்  செசய்யும்? நீங்கள் 6ட்டச்சு செசய்யும் 6கவமைG அப்படிவோய
வோசமித்து  மைவத்து  வோ6மைவப்படும்வோப�து  உங்களுக்கு  நிமை வகத்திலிருந்து
எடுத்து  6ரும்.  கணினிகள்  வந்6  பிறகு  �னி6ர்களின்  மூமைள  பற்றிய
ஆர�ய்ச்சிகள்  செபருகி .  இ6ன்  விமைளவ�க  �னி6ர்கள்  எப்படி
6கவல்கமைள சூழல்களிலிருந்து செபறுகிற�ர்கள், அ6மை  எப்படி மூமைளயில்
வோசமிக்கிற�ர்கள்,  பிறகு  ய�வோரனும்  அ6மை க்  வோகட்ட�ல்  திரும்ப்
செச�ல்லுகிற�ர்கள். கணினி, �னி6ர்கமைளயும் 6ன்மை ப் வோப�Gத்6�ன் கரு6
வ�ய்ப்புள்ளது. 

மூமைளயில்  பதியப்படும்  6கவல்கள்  இமை&க்கப்பட�விட்ட�ல்  அமைவ
ஒன்றுக்செக�ன்று செ6�டர்பில்G�6 இமை&யப்பக்கங்கள் வோப�Gவோவ இருக்கும்.
அவற்ற�ல்  எந்6  பயனும்  இல்மைG  என்கிற�ர்  க ட�மைவச்  வோசர்ந்6
உளவியல் வல்லுநார் பிங்கர். 

சூழலிலிருந்து செபறும் 6கவல்கமைள கண்கள் மூமைளக்கு அனுப்புகின்ற .
உ6�ர&��க  அலுவGகத்திலிருந்து  நீங்கள்  கிளம்பும்  க�ர்,  திடீசெர 
ச�மைGயில்  நின்றுவோப�கிறது.  என் செவன்று  ப�ர்த்6�ல்,  ப�செ ட்டில்
புமைகய�க கிளம்புகிறது. புமைகயில் ரப்பர் எரியும் வ�சமை  வருகிறது. மூமைள
இ6மை  செ6�டர்புபடுத்திக்செக�ள்ளும். 

மூமைள  இமை6  எப்படி  செ6�டர்புபடுத்திக்செக�ள்கிறது?  இ6ற்கு  முன் ர்
இப்படி  நாடந்துள்ள6�?  அந்6  வ�சமை  இவோ6��திரி  இருந்66�  எ 
மூமைளயில் பல்வோவறு நிமை வகங்களில் வோச�திக்கும். 



இந்6 சூழல்நிமைGயில் என்  செசய்யவோவண்டும் எ  மூமைள வோய�சிக்கும்.
க�ர்  வோ��ட்ட�ரின்  செபல்ட்  அறுந்துவிட்ட6�?  அப்படிசெயனில்  க�மைர
நிறுத்திவிட்டு அ6மை  சரிசெசய்  எ  மூமைள கட்டமைளயிடும்.  இமைவயும்
மூமைளயில்  உள்ள  முந்மை6ய  6கவல்கமைள  சரிப�ர்த்துவிட்டு
உருவ�க்கப்படும் கட்டமைள ஆகும். 
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உயிரியல் ச�ர்ந்6 உளவியல்

செப�துவ�க ஒருவரின் ஆளுமை�கள் எப்படி இருக்கிறது எ  வோச�திப்ப6ற்கு
நிமைறய முமைறகள் உள்ள .  ஆ �ல் ஒருவர் பிறமைர ப�திக்கும்வண்&ம்
நாடந்துசெக�ள்கிற�ர்  என்ற�ல்  அவருக்கு  உயிரியல்  ரீதிய�க  பிரச்மை கள்
இருக்கG�ம்.  அ6�வது,  டிஎன்ஏ,  �ரபணுக்கள்  ரீதிய�க.  இம்முமைறயில்
இரட்மைடயர்கள�க பிறந்6வர்கமைளச் வோச�தித்6வோப�து,  அவர்களின் இளம்
வயது வ�ழ்க்மைக ஒன்றுவோப�Gவோவ இருந்6து கண்டறியப்பட்டது. 

இரட்மைடயர்கமைள  6னிய�க  பிரித்து  வளர்த்6வோப�தும்  கூட அவர்களின்
கு&நாGன்களிலும்,  பழக்க வழக்கங்களிலும் செபரிய ��று6ல்கள் இல்மைG.
அ6�வது,  அவர்களின்  பழக்கங்கமைள  செபற்வோற�ர்கவோள�,  சூழல்கவோள�,
நாண்பர்கவோள� ��ற்ற முடியவில்மைG. 

இவர்களின்  மூமைளகமைள  பட��க்கல்  செ6�ழில்நுட்பத்தில்  வோச�தித்துப்
ப�ர்த்6வோப�து,  வய6� வர்கமைள  விட  வோவக��க  முடிசெவடுப்பதும்,
அதுபற்றிய  சமூக  விமைளவுகமைள  அறிய�6வர்கள�கவும்  இருந்6 ர்.
செசயல்களுக்க�  விமைளவுகமைள  எதிர்செக�ள்ளும்வோப�து  தீவிர�� 
ப6ற்றத்திற்கு  ஆட்பட்டிருந்6 ர்  என்று  செ6ரிய  வந்6து.  இத்6மைகய
வோச�6மை கள் மூGம் ப�ர்க்கின்சன்,  ஸிவோச�செபவோர�னிய�,  �  அழுத்6ம்,
வோப�மை6செப�ருள்  பயன்ப�டு  ஆகியவற்ற�ல்  ப�திக்கப்பட்டவர்களுக்கு
செசய்யும் சிகிச்மைச முமைற வோ�ம்பட்டது.  க�ர&ம்,  இந்6  வோநா�ய் ப�திப்பு
செக�ண்டவர்களுக்கு உடலும், � மும் ஒன்றுவோசர ப�திக்கப்படும் அப�யம்
உள்ளது. 

உளவியலின்  வோ�ம்ப�டு  என்பது  பல்வோவறு  க�ரணிகமைளச்  ச�ர்ந்6து.
அவரின் செ��ழி,  சுய விழிப்பு&ர்வு,  நிமை வுகள்,  அவர் வ�ழும் சூழல்
ஆகியமைவ முக்கிய க�ர&ங்கள�கும்.

 



இயற்மைகய�  வோ6ர்வு

ச�ர்Gஸ்  ட�ர்வினின்  பரி&��  வளர்ச்சி  விதிய�  வலிமை�யுள்ளவோ6
எஞ்சும்  என்ப6ன்படி  உயிர்களுக்கு  அடிப்பமைடய�  6ன்மை�கள்
உருவ�கின்ற . 

உளவியல் வோ6ர்வு

இந்6 பிரிவில் உயிரி ங்களின் புத்திச�லித்6 ம் பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது.
ஒருவர்  6 து  ப�லுறவுக்க�  இமை&மைய  எந்6  அடிப்பமைடயில்
வோ6ர்ந்செ6டுக்கிற�ர் என்பது முக்கிய�� து.  இ6ற்கு பல்வோவறு அம்சங்கமைள
அவர் திட்டமிடG�ம். 

�னி6ர்களின் வோவறுப�டு

அம்ப�னியும்  உமைழக்கிற�ர்.  நாம்முமைடய  செ6ரு  அண்&�ச்சியும்
உமைழக்கிற�ர்.  ஆ �ல்  இருவரின்  செவற்றி  ச6வீ6ம்  வோவறுபடுகிறது
அல்Gவ�? இது எப்படி என்பமை6 விளக்குகிற பகுதி இது.

6கவல்கமைள பகுத்6றிவது

ஊரடங்கு  க�Gம்.  பிர6�ர்  6ட�Gடிய�க  செ�ழுகுவர்த்தி
ஏற்றச்செச�ல்லிவிட்ட�ர்.  அ6ற்க�க  எந்6  செ6ரு  வழிய�க  வோப� �ல்
வோப�லீசில்  ��ட்ட��ல்  கமைடக்குப்  வோப�ய்  செ�ழுவர்த்தி  வ�ங்கG�ம்,
விளக்கு எரிக்க எண்செ&ய் வ�ங்கG�ம் எ  வோய�சிப்பது இந்6 வமைகயில்
வரும்.  இ6ற்க�க  அந்6ப்  பகுதியிலுள்ள  செ6ரு,  ச�மைGகமைள  � தில்
அGசுகிவோற�ம்  அல்Gவ�?  இந்6  புத்திச�லித்6 த்மை6  இப்பிரிவில்
குறிக்கG�ம். 
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மூமைள எப்படி வோவமைG செசய்கிறது?

அம்ப�னியின்  ரிமைGயன்ஸ்  நிறுவ ம்,  ப�ர்ச்சூன்  500  நிறுவ ங்களில்
ஒன்ற�க இடம்செபறவும், பஞ்சர் கமைடயில் சுப்பிர�ணி வோவமைG செசய்யவும்
ஒரு  க�ர&ம்6�ன்  இருக்கமுடியும்.  ஆம்.  அது  மூமைள  வோவமைG
செசய்வது6�ன்.  இருவருக்கும்  இருக்கும்  வோநாரம்  ஒன்று6�ன்.  இருவரும்
வோய�சிக்கிற�ர்கள்.  ஆ �ல்  அ6மை  வோய�சித்து  சரிய�க
நாமைடமுமைறப்படுத்துவதில்  செ6�ழிGதிபர்  –  விய�ப�ரி  முந்தி  விடுகிற�ர்.
இது6�ன் சுப்பிர�ணிக்கும் அம்ப�னிக்கும் உள்ள வோவறுப�டு. 

� ம் 6ன் ஆமைச, Gட்சியம் ச�ர்ந்து மூமைளமைய கட்டுப்படுத்துவ6�க சிGர்
கூறுகின்ற ர்.  �ற்செற�ரு  ச�ர�ர்,  மூமைள6�ன்  உடல்,  � ம்  எ 
இரண்மைடயும்  6ன்  கட்டுப்ப�ட்டில்  மைவத்திருக்கிறது  எ  அ6ற்கும்
அறிவியல் விளக்கங்கமைள 6ருகின்ற ர். 

இருப6�ம் நூற்ற�ண்டில் மூமைள நாரம்பியல் ச�ர்ந்6 உளவியல் பகுப்ப�ய்வு
செபரு�ளவு  முன்வோ றிவிட்டது.  ஆ �லும்  மூமைள,  � ம்,  உடல்  எ 
மூன்று  அம்சங்களில்  எது  எமை6க்  கட்டுப்படுத்துகிறது  என்ற  சர்ச்மைச
இன்றும்  கூட  ஓயவில்மைG.  கிவோரக்கத்தில்  இமை6ப்பற்றிய  கருத்துகமைள
அரிஸ்ட�ட்டில்,  செடஸ்க�ர்செடஸ் ஆகிவோய�ர் கூறியுள்ள ர்.  மூமைள,  � ம்
எ  இரண்மைடயும்  அவர்கள்  6னிய�க  பிரித்து6�ன்  கூறியுள்ள ர்.
இவர்களின் கருத்துகள் 6த்துவம் ச�ர்ந்6மைவ என்பமை6 நீங்கள் கருத்தில்
செக�ள்வது அவசியம். 

இடது,  வGது மூமைளகமைளக் செக�ண்ட பகுதிக்கு செசரிப்ரல் க�ர்செடக்ஸ்
என்று  செபயர்.  இடது  பக்க  மூமைள  நாம்  உடலின்  வGதுபுறத்மை6க்
கட்டுப்படுத்துகிறது.  ஒரு வி{யத்மை6 ஆர�ய்ந்து ப�ர்த்து முடிவு செசய்வது,
செ��ழி கற்பது, வோபசுவது ஆகியவற்மைற இடதுபக்க மூமைள முடிவு செசய்கிறது.

வGது பக்க மூமைள,  முழுக்க கமைG செ6�டர்ப� து.  இடது பக்க உடமைG
கட்டுப்படுத்துகிறது. ஓவியம், எழுத்து, சிந்6மை  ச�ர்ந்6 பகுதி இது. 



மூமைள பற்றிய ஆய்வில் வோர�ஜர் ஸ்செபர்ரி செசய்6 ஆய்வுகள் இன்று நா�ம்
மூமைள  நாரம்பியல்  துமைறயில்  அமைடந்துள்ள  முன்வோ ற்றத்திற்கு  முக்கியக்
க�ர&ம்.  அவர் இடது,  வGது மூமைளகளின் பங்களிப்பு பற்றி ஆர�ய்ச்சி
செசய்து  நிரூபித்6�ர்.  ஒருவருக்கு  6மைGயில்  அடிபட்டு  மூமைள
ப�திக்கப்பட்ட�ல்  அவரின்  ஆளுமை�  பழக்கவழக்கங்கள்  ��றுபட்ட .
இதுபற்றிய செ6�டர்ச்சிய�  ஆய்வுகள் இதுவமைர செசய்யப்படவில்மைG. 

மூமைளயின் வமைரபடம்

�னி6  உடல்  உறுப்புகளிவோGவோய  மிகவும்  சிக்கG�  பகுதி,  மூமைள6�ன்.
இதிலுள்ள  நியூர�ன்கள்  ஐம்புGன்களின்  வழிய�க  நா�ம்  செபறும்
6கவல்கமைள இமை&த்து வோசமித்து மைவக்கிறது.  நிமை வகங்களில்  வோசமித்து
மைவக்கப்படும்  இந்6  6கவல்கள்  வோ6மைவப்படும்  வோப�து
எடுத்துக்செக�ள்ளப்படுகின்ற .  வோ6மைவயில்மைG  எனும்வோப�து  செ�ல்G
அழிக்கப்படுகின்ற . 

மூமைளயின்  வோ�ல்  பகுதி,  பல்வோவறு  வி{யங்கமைள  ஆர�ய்ந்து  ப�ர்க்கும்
பணிகமைளச்  செசய்கிறது.  செசரிப்ரல்  க�ர்செடக்ஸ்  எனும்  இப்பகுதி,  பிற
விGங்குகளுக்கும்  �னி6ர்களுக்கும்  அமை�ப்பில்  வோவறுப�டுகமைளக்
செக�ண்டது.  மூமைளயின்  �த்தியபகுதி,  நாம்முமைடய  உ&ர்வு
நிமைGகளுக்க� து.  மூமைளயின்  கீழுள்ள  பகுதி,  உடலின்
செசயல்ப�டுகளுக்க� து.  குறிப்ப�க,  மூச்சுவிடுவது  வோப�ன்றவற்மைறக்
கண்க�ணிக்கிறது. 

மூமைளயின்  செசயல்ப�டுகமைள  சிடி  ஸ்வோகன்,  எஃப்எம்ஆர்ஐ  ஆகிய
செ6�ழில்நுட்பங்களின் மூGம் படசெ�டுத்து கணிக்க முடியும். 

மூமைளயிலுள்ள பகுதிகமைளப் ப�ர்ப்வோப�ம். 

மைxப்வோப�6�G�ஸ்
உடலின்  செவப்பநிமைG,  நீரின்  அளவு,  கு&நாGன்கமைளத்  தீர்��னிக்க
உ6வுகிறது. 

6�G�ஸ்
மூமைளயிலுள்ள முக்கிய பகுதிகளுக்கு 6கவல்கமைள அனுப்பி மைவக்கிறது.



மைxப்வோப�வோகம்பஸ்
குறுகிய  க�G  நிமை வுகமைள  நீண்டக�G  நிமை வுகள�க  வோசமித்து
மைவக்கிறது. 

ஆல்ஃவோபக்டரி பல்ப்
வ�சமை  ச�ர்ந்6 நிமை வுகமைளச் வோசமித்து மைவக்கிறது. 

அமிக்6G�
வ�சமை , நிமை வுகள் கற்றல் ச�ர்ந்6 வி{யங்கமைள வோசமித்து மைவக்கிறது. 

மூமைளயில்  86  பில்லியன்களுக்கு  வோ�ற்பட்ட நியூர�ன்கள் உள்ள .  (ஒரு
பில்லியன் - நூறுவோக�டி)
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மூமைளயின் ப�மை6

மூமைளயில்  86  பில்லியன்களுக்கு  (ஒரு பில்லியன் - 100  வோக�டி)  வோ�G� 
நியூர�ன்கள்  உள்ள  என்பமை6ப்  ப�ர்த்வோ6�ம்.  இமைவ6�ன்
ஐம்புGன்களிலிருந்து  வரும்  வி{யங்கமைள  உள்வ�ங்குவவோ6�டு  அடுத்து
என்  செசய்வது  என்ற  6கவல்  செ6�டர்புகளுக்க�  வி{யங்கமைளயும்
தீர்��னிக்கின்ற .  இவற்றிலிருந்து  மின்  துடிப்புகள�க  6கவல்கள்
பரி��றப்படுகின்ற .  முத்6த்தில் செ6�டங்கி உடலுறவு வமைர செசல்வதும்,
அழுத்6��  ஒரு  முத்6வோ�  வோப�தும்  எ  முடிவு  செசய்வதும்  இந்6
நியூர�ன்களின் வோவமைG6�ன். 

இந்6  நியூர�ன்கள்  மிகவும்  சிக்கG�  அமை�ப்புகமைளக்  செக�ண்டமைவ.
நியூர�ன்களின் சந்திப்பு ஜங்{னுக்கு சி �ப்வோச என்று செபயர்.  இவற்றில்
நாமைடசெபறும்  6கவல்  பரி��ற்றத்மை6  சி �ப்வோச  டிர�ன்ஸ்மி{ன்  என்று
கூறுகிற�ர்கள். இவற்மைற நியூர�ன் டிர�ன்ஸ்மிட்டர்கள் செசய்கின்ற . இ6ன்
வழிய�கத்6�ன் ஆண்கள் செபண்கமைள ப�ர்த்6தும் கண்ண்டிக்கும் செசய்மைக
உருவ�கிறது. அ6ற்கு அந்6 செபண் க�ல் வோ�ல் க�ல் வோப�ட்டு க்ரீன் சிக் ல்
செக�டுப்பதும்  உருவ�கிறது.  அ6�வது  மூமைள,  அவளின்  உடல்
6மைசகளுக்க�  க�6ல் செசய்திமைய அனுப்புகிறது. 

நியூர�ன்களின்  அதிசக்திவ�ய்ந்6  வமைGப்பின் ல்  அமை�ப்பு  பத்6�யிரம்
நியூர�ன் செசல்களுக்குவோ�ல் செக�ண்டது.  இந்6 அமை�ப்பு,  ஜிவோய�  4ஜிமைய
விட வோவக��க 6கவல்கமைள அனுப்பி உடலின் செசயல்ப�டுகமைள க�க்கிறது.
உங்களது  செபண்வோ6�ழியிடம்  வோபச  ஆமைசப்பட்டு  உளறுவதும்,  அமை6க்
வோகட்டும்  வோகட்க��லும்  வோ6�ழி  நிற்பது  வோப�ன்ற  செசயல்ப�டுகளுக்கும்
மூமைளயில்  செசய்திகள்  உண்டு.  அடுத்து   என்  செசய்யG�ம்  என்ற
திட்டத்மை6  மூமைள  வோய�சித்து  உடல்  உறுப்புகளுக்கு  அனுப்பும்.
இ6ன்படி6�ன், உடல் செசயல்படுகிறது. 

நியூவோர�டிர�ன்ஸ்மிட்டர்கள் குறிப்பிட்ட சூழல் ச�ர்ந்து உடலில் பல்வோவறு
சுரப்பிகமைள  செசயல்பட  மைவக்கின்ற .  அவற்மைறப்  செப�றுத்து6�ன்  நாம்
� நிமைG அமை�கிறது. அவற்மைறப் ப�ர்ப்வோப�ம். 



அசிட்மைடல்குவோள�மைGன்

இந்6 சுரப்பி 6மைGயிலுள்ள 6மைசகமைள இயங்க மைவக்க உ6வுகிறது. கற்றல்,
நிமை வுகள்,  தூக்கம்  ஆகிய  செசயல்கள்  சரிய�க  நாமைடசெபற
நியூவோர�டிர�ன்ஸ்மிட்டர் உ6வுகிறது. 

க�ப� 
நியூர�ன்களின் வோவகத்திமை  முமைறப்படுத்தி அ6மை ச் சீர�க்குகிறது. 

எண்ட�ர்பின்
�கிழ்ச்சி, வோவ6மை  ஆகிய 6கவல்கமைள பரி��ற உ6வுகிறது. 

குளூட்டவோ�ட் 
கற்றல் �ற்றும் நிமை வுகமைள பர��ரிக்க உ6வுகிறது. 

அட்ரி லின் 

ஆபத்6�  சூழலில் உடமைGயும்,  உயிமைரயும் க�க்க உ6வுகிறது.  நா�யிடம்
இருந்து 6ப்பித்து ஓடும்வோப�து உடலில் அட்ரி லின் சுரக்கிறது.  இ6 �ல்
இ6யத்துடிப்பு  அதிகரிக்கும்.  6மைசகளுக்கு  நிமை த்துப்  ப�ர்க்க  முடிய�6
வோவகத்தில்  ரத்6  ஓட்டம்  ப�யும்.  கண்  ப�ர்மைவ  கண்&�டி
வோப�ட்டிருந்6�லும், இல்G�விட்ட�லும் படு கூர்மை�ய�கும்.

செசரவோட�னின்

உடலின் செவப்பநிமைGமையயும் 6மைசகளின் நாகர்மைவயும் கட்டுப்படுத்துகிறது.
உற்ச�கம், அமை�தி ஆகிய சூழ்நிமைGகளின்வோப�து உ6வுகிறது. 

வோட�பமை�ன் 

பரிசு செபறும்வோப�து,  ப�ர�ட்டப்படும்வோப�து உடலில் அபரிமி6��க இ6ன்
செபருக்கத்மை6 உ&ரG�ம். 



வோநா�ர்மைபன்பிரின்

இதுவும் அட்ரி லின் குடும்ப உறவு6�ன். ய�மைரய�வது பல்மைG உமைடக்க
வோவண்டும் என்றளவு வோக�பம் வந்6�ல் இந்6 நியூவோர�டிர�ன்ஸ்மிட்டர்6�ன்
க�ர&ம் என்று உ&ருங்கள். சண்மைட, வோப�ர் ச�யங்களில் இ6ன் வருமைக
உடலில் நிச்சய��க நிகழும். இது �  அழுத்6த்மை6க் குமைறக்கிறது. 

 வோ�ற்செச�ன்  அமை த்தும்  � நிமைGமைய  ��ற்றுகின்ற  என்பமை6
அறிவது முக்கியம். 

வோட�பமை�ன்,  வோநா�ர்மைபன்பிரின் ஆகிய வோவதிப்செப�ருட்கள் �  அழுத்6
சூழலில்  மூமைளயில்  விடுவிக்கப்படுகின்ற .  இந்6  இரண்டு
வோவதிப்செப�ருட்களின் செசயல்ப�டுகள�ல்  ஏற்படும்  விமைளமைவ  சரிசெசய்ய
செசரவோட�னின் சுரப்பி உ6வுகிறது. 
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நிமை வுகள், வமைககள், செசயல்ப�டு

ஆட்வோட�கிர�ஃப் திமைரப்பட வமைக நிமை வுகவோள�,  தி சரி சலிப்பூட்டும்
நிமை வுகவோள�  மூமைளக்கு  அமை த்துவோ�  ஒன்று6�ன்.  நீங்கள்  வோசமிக்கும்
வி{யங்களுக்கு  உ&ர்ச்சிகர  �திப்பு  செக�டுத்6�ல்  அமைவ  மூமைளயில்
பத்திர��க உருவ�க்கப்பட்டு வோசமிக்கப்படும். அவற்மைறத் திரும்ப செபறG�ம்.
இல்மைGசெயனில்  அமைவ  க�Gப்வோப�க்கில்  புதிய  செசய்திகள்  வரும்வோப�து
உங்களுக்கு வோநா�ட்டிஃபிவோக{ன் அளிக்க��ல் அழிக்கப்பட்டு விடும். 

நிமை வு  அமை த்து  வி{யங்களுக்கும்  க�வGன்,  நா�க்கு  கிமைடத்துள்ள
செப�க்கி{ம்  என்கிற�ர்  வோர��ன்  நா�ட்டு  அரசியல்வ�திய�  சிசெசவோர�.
இன்று செ��ரி பிளஸ் விற்பமை  இல்மைG என்ற�லும், நிமைறய வி{யங்கமைள
ஞ�பகத்தில்  மைவத்திருந்து  வோபசுபவர்கமைள  நா�ம்  ஆச்சரிய��கத்6�வோ 
ப�ர்க்கிவோற�ம், வோபசுகிவோற�ம். 

செடர�மைபட்டில்  x�ர்ட்டிஸ்க்  வந்துவிட்ட�Gம்  நாம்  மூமைளயிலிருந்து
டக்செக  ஒரு வி{யத்மை6 எடுத்து அ6ற்கு ஒலி, ஒளி வடிவம், உடல்செ��ழி
செக�டுத்து வோபசுவது ச�6�ர&�ல்G. 

நிமை வு  என்பது  மூமைளயிலுள்ள  நியூர�ன்களில்  ஏற்படும்  ��ற்றங்கள்,
அமைவ  அங்கு  வோசகரிக்கப்படும்  வடிவம்  என்று  மூமைள  ஆய்வ�ளர்கள்
கூறுகின்ற ர். நிமை வுகளில் ஐந்து வமைககள் உண்டு. அமைவ:

எபிவோச�டிக் செ��ரி

இமைவ  உ&ர்ச்சிகர�� ,  உறுப்புகள்  ச�ர்ந்6  6கவல்கமைளக்  செக�ண்ட
நிமை வுகள்.  க�சு  திருடி  வோ6ன்மிட்ட�ய்  வ�ங்கியது.,  மைசக்கிள்
பந்6யப்வோப�ட்டியில் நாண்பன் 6ள்ளிவிட்டு வGது மைக உமைடந்து வோப� து
ஆகிய 6கவல்கமைள இதில் வோசர்க்கG�ம். 



செச��ன்டிக் செ��ரி

பட்டம் வி �டி வி � வோப�ட்டியில் வோகட்ப�ர்கவோள அதுவோப�ன்ற செப�து
அறிவுக்  வோகள்வி  பதில்கமைள  வோசமித்து  மைவத்துக்செக�ள்வது.  அ6�வது
உங்கமைள  அடுத்6வர்கள்  அறிவ�ளி  எ  நாம்புவ6ற்கு  உ6வும்  பல்வோவறு
6கவல்கள், செசய்திகள். 

செவ�ர்க் செ��ரி 

இது  6ற்க�லிக��  பல்வோவறு  செசய்திகள்  நிமை வுகமைளக்  செக�ண்டது.
க�மைG பதிசெ �ரு �ணிக்கு பிசெரஞ்ச் ஃபிமைர,  ��மைG நா�ன்கு �ணிக்கு
வோ6ன்மிட்ட�ய்  ச�ப்பிடுவது  வோப�ன்ற  அப்வோப�மை6க்க�  அவசிய�� 
6கவல்கமைள  நிமை வு  மைவத்துக்செக�ள்வது.  மிகவும்  முக்கிய�ல்G�6
6கவல்கமைளக் செக�ண்ட பகுதி. 

புவோர�சிஜ�ரல் செ��ரி

உங்கமைள  அறிய��வோG  உடல்  நிமை வு  மைவத்திருக்கும்  பழக்கங்கள்,
திறன்கள்  பற்றியது.  மைசக்கிள்,  நீச்சல்  வோப�ன்றவற்மைற  இந்6  வமைகயில்
வோசர்க்கG�ம். 

இம்ப்ளிசிட் செ��ரி

உங்களது � நிமைGமைய டரியG�க்கும் பல்வோவறு சம்பவங்களின் செ6�குப்பு
நிமை வுகள்.  செபரும்ப�லும் வோ��ச�� ,  உங்கள் � நிமைGமைய ப�திக்கும்
சம்பவங்கள் இதில் நிமை வுகள�க இருக்கும். 
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உ&ர்ச்சிகளின் உருவ�க்கம்!

�னி6ர்கள் என்பவர்கமைள விGங்குகளிலிருந்து பிரித்துப் ப�ர்க்க உ6வுவது
பகுத்6றிவு  சிந்6மை 6�ன்.  அவோ6ச�யம்,  அவர்களின்  உறுப்புகளுக்கும்,
மூமைளக்கு��  செ6�டர்பு சரிய�க இருப்பமை6 அவர்கள் செவளிப்படுத்தும்
உ&ர்ச்சிகள்6�ன் உGகிற்கு செச�ல்லுகின்ற .  ஒருவர் உங்கமைளப் ப�ர்த்து
வோக ப் புண்&�க்கு எ  திட்டி �ல், உடவோ  உங்களுக்கு வோக�பம் வரும்.
வர�விட்ட�ல் உங்களுக்கு க�து சரிய�க வோகட்கவில்மைG என்று அர்த்6ம். 

இதுவோப�G  வ�ர்த்மை6கமைளப்  புரிந்துசெக�ண்டு  நா�ம்  உ&ர்ச்சிகமைள
செவளிப்படுத்துவது  உயிர்வ�ழ்வ6ற்கு  அவசியம்.  ஒருவர்  எச்சரிக்மைகய�க
இப்படி  உங்கமைள  திட்டியிருந்து  அவவோர�டு  க�ந்தி  க�ட்டிய
சவோக�6ரத்துவத்மை6 நா�ம்  ப�வித்6�ல்,  நிச்சயம் நாம்  வ�ழ்க்மைகக்கு அவர்
உமைG மைவப்ப�ர். பிற்ப�டு உயிருக்கும். 

இயல்ப�க  ஒருவர்  செச�ல்லும்  செச�ல்மைG  அவரின்  உடல்செ��ழி,
முகப�வமை  மைவத்வோ6  உ&ர்ந்துசெக�ள்ள  முடியும்.  அப்படி  செச�ல்லும்
வ�ர்த்மை6க்கும்  உடல்செ��ழிக்கும்  செ6�டர்பில்G�6வோப�து  அது
�னி6ர்களுக்கு �ட்டு�ல்G விGங்குகளுக்கும் கூட புரிய�து. 

மூமைளயிலுள்ள அமிக்6G� எனும் பகுதி, உ&ர்ச்சிகமைளப் புரிந்துசெக�ண்டு
அ6ற்க�  உடல்செ��ழிமைய  உருவ�க்குகிறது.  இ6ற்க�  சமிக்மைஞகமைள
மூமைளக்கு அனுப்புகிறது.  க�6ல்,  வோச�கம்,  கல்ய�&ம்,  நாட்பு,  பிரிவு எ 
அமை த்திற்க�  வி{யங்கமைள பகுப்ப�ய்வு செசய்வது இந்6ப்பகுதி6�ன். 
�னி6ர்களின் ஆளுமை� உருவ�வது ஆமைச,  உ&ர்ச்சிகள் �ற்றும் அறிவு
எனும் மூன்று அம்சங்கள�ல்6�ன் என்கிற�ர்  கிவோரக்க  த்6துவவியG�ளர்
பிவோளட்வோட�. 

ஒருவர்  செ6�டர்ந்து  எரிச்சல்  ஏற்படுத்தி �ல் நா�க்கு  வோக�பம்  வருகிறது.
அந்6 வோக�பவோ� க�Gண்டர்G குறிச்சு செவச்சுக்வோக�ட� எ  அண்&��மைG
ரஜினி வோப�G சவ�ல்விட்டு சண்மைடயில் குதிக்க மைவக்கிறது.  வோப�ர�டத்
தூண்டுகிறது. 



நால்G 6�ட்டிய�  செப�ன்சர் வோப�ன்றவர் உங்கமைள மிரட்டி �ல் பயம்
வரும்.  பயம்  வந்6�ல்  அந்6  பயத்மை6  வோப�க்க  என் வழி எ  மூமைள
வோய�சித்து,  உங்கமைள  வோப�ர�டச்  செச�ல்லும்.  அவர்  உங்கமைள  விட
செபரி6�க பீம்ப�ய் வோப�G இருந்6�ல் ச�வோய�சி6��க ஒதுங்கி ச��6� ம்
செசய்துசெக�ண்டு வ�ழச்செச�ல்வது நாம் அறிவு6�ன். 

அன்புசெக�ண்ட நாட்மைப, க�6மைG இழந்6�ல் � ம் தீவிர��  வோச�கத்தில்
உருகும்.  அவவோர�டு  கழித்6  நா�ட்கமைள,  பிற  வி{யங்கமைள  எண்ணிப்
ப�ர்க்கும். இந்6 சூழலில் புதிய வி{யங்கமைள � ம் ஏற்க�து.
 
அழுகிப்வோப�  செப�ருட்கள் கிடக்கும் இடத்தில் நிற்கிறீர்கள்.  அமை6 விட
வோ��ச��  ஆட்களுடன் வோபசிக்செக�ண்டிருந்6�ல்  இயல்ப�கவோவ  உங்கள்
உடல்  அங்கிருந்து  செவளிவோயறச்செச�ல்லி  சமிக்மைஞ  6ந்துசெக�ண்வோட
இருக்கும். 

சட�செர  ச�மைGமையக்  கடக்கும்வோப�து  செரட்மியில்  ��ட்G�டியபடிவோய
ஸ்கூட்டியில்  வரும்  ஒரு  செபண்  உங்கள்  மீது  வோ��திவிடுகிற�ர்.  அது
அம்ச��  செபண் என்ற�ல் அட என்றும்,  ஆன்ட்டி என்ற�ல் அடச்வோச
என்றும் மூமைள பதில் செக�டுக்கும். இதில் நா�க்கு என்  G�பம் என்பமை6ப்
செப�றுத்து உ&ர்ச்சிகள் ��றுபடும். 

மூமைளயில் அமை த்து உ&ர்ச்சிகர��  வி{யங்களும் 6�G�ஸ் பகுதிக்கு
வரும்.  அங்கிருந்து  விழிப்பு&ர்வு  நிமைGயில்  செசன்சரி  க�ர்செடக்ஸ,
ஹிப்வோப�க�ம்பஸ்  பகுதிக்கு  செசன்று  6கவல்கள்  ஆர�யப்பட்டு  பின் ர்
நிமை வுகள�க  பதியப்படுகின்ற .  இதில்  முகத்தில்  உ&ர்ச்சிகள்
செவளிப்படுத்துவது அந்6ந்6 இடங்கமைளப் செப�றுத்து ��றுபடும். 

ஒருவர்  உங்கமைள  செக�ன்றுவிடுவோவன்  என்று  செச�ல்லி  ஆயு6த்துடன்
செநாருங்கும்வோப�து  என்  செசய்வீர்கள்?  நி6� ��க  வோய�சிக்க  முடிய�து.
அப்வோப�து  அ6மை  வோவக��க  பகுப்ப�ய்வு  செசய்து  சண்மைடக்கு  செரடி
செச�ல்G அமிக்6G�  பகுதியும்,  ஹிப்வோப�6�G�சும்  உ6வுகிறது.  முகத்தின்
உ&ர்ச்சிகமைளப் செப�றுத்6வமைர 6ன்மை ப் ப�துக�த்துக்செக�ள்ளும் செவறி
முகத்தில் இருக்கும். உயிர்6ப்பிக்கும் அவசரத்தில் புன் மைகக்க வோநாரம் ஏது?
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�கத்6�  � நாGன்!
 
� ம்  ச�ர்ந்6  பல்வோவறு  பிரச்மை கமைள  டிஸ்ஆர்டர்  எ 
வமைகப்பபடுத்துகின்ற ர். ஒருவரின் � நிமைG ��றிக்செக�ண்வோட இருப்பது.
அதீ6  �கிழ்ச்சி,  அதீ6  வோச�கம்,  கற்பமை க்  க�ட்சிகளில்  திமைளப்பது,
6� �கவோவ  வோபசிக்செக�ண்டு  இருப்பது  ஆகியவற்மைற  இந்6
வமைகப்படுத்6G�ம்.  இ6ற்க�  �ருத்துவர்கள்  இன்று  செபருகியுள்ள ர்.
பிரச்மை களும் அந்6ளவு செபரி6�கியுள்ளது. 

�  அழுத்6ம்  

இரண்டு வ�ரங்களுக்கு வோ�ல் நீடிக்கும் �கிழ்ச்சி அற்ற நிமைG.  செசய்யும்
பணிகளில்  சுரத்வோ6  இருக்க�து.  என் வோவ�  வோப�ட�  ��6வ�  என்று
செசய்வ�ர்கள்.  நாம்பிக்மைக  இருக்க�து.  உGகவோ�  மைகவிட்டது  வோப�G
நாடந்துசெக�ள்வ�ர்கள்.  சமூக  நிகழ்ச்சிகளில்  பங்வோகற்க  ��ட்ட�ர்கள்.
இம்� நிமைG  தீவிர��கும்வோப�து  6ன்மை த்6�வோ 
க�யப்படுத்திக்செக�ள்வ�ர்கள். அல்Gது 6ற்செக�மைG செசய்துசெக�ள்வ�ர்கள். 

உள்நிமைG க�ர&ங்கள்

ஆளுமை� ச�ர்ந்6 பிரச்மை கள், நாம்பிக்மைகயின்மை� க�ர&��க இருக்கG�ம்.
 
குடும்பத்தில் செபற்வோற�ர் அல்Gது உறவி ர்களுக்கு �  அழுத்6 பிரச்மை 
இருந்திருக்கG�ம். 

உடலில் நா�ட்பட்ட விய�திகளின் பிரச்மை  �  அழுத்6த்மை6
உருவ�க்கG�ம். 

சிறுவயதில்  ஏற்பட்ட  வறுமை�,  வோ��ச��  சம்பவங்கள்,  ஆ6ரவற்ற
நிமைGமை�. 



செவளிக்க�ர&ங்கள்

அன்ப�  நாண்பர்கள்,  உறவி ர்கள்,  செசல்Gப்பிர�ணிகளின்  அக�G
�ர&ம். 

குடிவோநா�ய்க்கு அடிமை�ய�கி சமூக பிரச்மை கமைள எதிர்செக�ள்வது. 

உடலில்  ஏவோ6னும்  ஊ ம்,  வோநா�ய்  ஆகியவற்ற�ல்  ப�திக்கப்பட்டு
6னிமை�யில்  வ�டுவது,  வய6� வர்களுக்கு  இந்6  நிமைG  அடிக்கடி
ஏற்படுகிறது. 

புதி6�க கருமைவச் சு�க்கும் 6�ய்��ர்களுக்கு �  அழுத்6ம் ஏற்படுகிறது. 
கடன்செ6�ல்மைG,  வரு�� ம்  வோப�6�மை�  வோப�ன்றமைவயும்  இ6ர
க�ர&ங்கள். 

செநாருங்கிய உறவுகளில் ஏற்படும் பிளவு, பிரச்மை , முட்டல், வோ��6ல்.
வோவமைGவ�ய்ப்பி மை�, கிமைடத்6 வோவமைGயில் 6ன்மை  நிரூபிக்க முடிய��ல்
6டு��றுவது, சமூக அழுத்6ங்கள்

கண்டறிவது எப்படி?

உங்களுக்குள் பிரச்மை  இருப்ப6�க ஒத்துக்செக�ண்ட�ல் உளவியல் நிபு&ர்
அ6ற்கு  தீர்வளிக்க  முடியும்.  அவர்  பல்வோவறு  செ6ரபிகமைள  உங்களுக்கு
வழங்குவ�ர்.  �  அழுத்6ம் குமைறத்து தூங்க  மைவக்கும் ��த்திமைரகமைள
வழங்குவ�ர். உGகம் முழுக்க 350 மில்லியன் �க்களுக்கு (1 மில்லியன் - 10
Gட்சம்)  �  அழுத்6 ப�திப்பு உள்ளது.  �  அழுத்6ம் செ6�டக்கநிமைG,
முதிர்ச்சியமைடந்6  நிமைG  எ  அறிகுறிகமைளப்  செப�றுத்து  சிகிச்மைசகள்
��றுபடும். 

மைபவோப�G�ர் டிஸ்ஆர்டர் 

மூன்று  படத்தில்  6னுசுக்கு  ஏற்படும்  அவோ6  பிரச்மை 6�ன்.  வோவமைGயில்
உறவுகளில் ஏற்படும்  ப�திப்பு,  இந்6  � நிமைG வோக�ள�றுக்கு  தூண்டில்
வோப�டுகிறது. �ரபணு ரீதிய�க ஏற்படும் வ�ய்ப்பு உண்டு.
 



ஒருவரின் � நிமைG ��றிக்செக�ண்வோட இருக்கும்.  அவரின் செசயல்ப�டும்
ஆற்றலும் நிமை த்துப் ப�ர்க்கமுடிய�6படி ��றும்.  இதில் மூன்று வமைக
உண்டு. 

மைபவோப�G�ர்  1  என்பது,  ஒருவ�ரத்திற்கு ஏற்படும் �  அழுத்6 நிமைGமை�.
இந்6  நிமைGமை�  வோநாருபவர்கள்  �ருத்துவ�மை யில்  வோசர்வது  அவசியம்.
மைபவோப�G�ர் 2, � நிமைG அடிக்கடி ��றும் 6ன்மை� தீவிர��க இருக்க�து.
மைசக்வோள�செ6மிய�  நிமைGயில்  ஒருவரின்  � நிமைG  ��றும்  வோவகம்
அதிக��க  இருக்கும்.  இரண்டு  ஆண்டுகளில்  இ6ன்  6ன்மை�  ��றும்.
அடுத்து வமைகப்படுத்6ப்பட�6 மைபவோப�G�ர் பிரிவில் வோ�ற்செச�ன்  மூன்று
குமைறப�டுகளும் ��றி��றி ஏற்படும். 

தி சரி  வ�ழ்க்மைகமைய  ஒருவர்  அமை�திய�க  வ�ழ்ந்து  வருகிற�ர்.
அமை வரிடமும்  வோபசுகிற�ர்.  நிகழ்ச்சிகளுக்கு  செசல்கிற�ர்.  குட்��ர்னிங்
செச�ல்லி ஆபீஸ் வோவமைGமையத் செ6�டங்குபவர்,  குட்மைநாட் செச�ல்லிவிட்டு
வீட்டுக்குச்செசல்கிற�ர். 

அடுத்து  �  அழுத்6  நிமைGயில்  இவர்  ஏர�ள��  செப�றுப்புகமைள
ஏற்ப�ர்.  அத்6மை மையயும்  பட�6ப�டுபட்டு  முடித்து  நால்Gசெபயர்
வ�ங்குவ�ர்.  �  அழுத்6 நிமைGயின் செ6�டக்கம்.  இது சிGவ�ரங்களுக்கு
நீடிக்கும். இமை6 மைxப்வோப�வோ�னிய� என்ப�ர்கள். 

வோவமைGகமைள  எப்வோப�தும்  வோப�G  செசய்6�லும்  முகத்தில்  �கிழ்ச்சியின்
க�Gடிச்சுவடு  கூட  இருக்க�து.  6ற்செக�மைG  எண்&ங்கள்  உருவ�கும்.
குமைறவ�  வோநாரவோ�  தூங்குவ�ர்கள்.  விரக்தியின்  ச�யல்  முகத்தில்
படியத்செ6�டங்கும். 

செ�ல்லிய �  அழுத்6ம் 

தி சரி  நாடவடிக்மைகயில்  ��ற்றம்  வரும்.  அதில்  இவர்களுக்கு  ஆர்வம்
இருக்க�து. மிகவும் வோச�ர்வ�கவும், சலிப்ப�கவும் பணிய�ற்றுவ�ர்கள். 

வோ�னிய�

தூக்கம்  குமைறவ�க  இருக்கும்.  6ன்மை த்6�வோ  புகழ்ந்து  வோபசுவ�ர்கள்.
வோவமைGகமைள செவறி வந்6து வோப�G செசய்வ�ர்கள். பிறமைரவிட அதிக ச�கச
சவ�ல்கமைள ஏற்ப�ர்கள். 



வோவக��க வோவமைGகமைளச் செசய்வது,  வோச�ர்வ�  முகம்,  உடல்,  � ம் எ 
அறிகுறிகள் செ6ன்பட்ட�ல்,  �ற்றவர்கள் ஆறு மீட்டர் 6ள்ளி உட்க�ர்ந்து
இருப்பது  நால்Gது.  உங்களுமைடய  உண்மை�ய�  நாண்பர�க  இருந்து
அவருக்கு  இந்6  அறிகுறிகள்  செ6ன்பட்ட�ல்  அவமைர  உளவியல்
�ருத்துவரிடம்  அமைழத்துச்செசல்வது  சிறப்பு.   அவர்  � நிமைGமைய
ச�நிமைGக்கு செக�ண்டு வரும் ��த்திமைரகமைள உங்களுக்கு பரிந்துமைரப்ப�ர்.
அடுத்து உ&வு,  தூக்கம்  ஆகியவற்றுக்க�  திட்டம் அவசியம்.  அப்படி
இருந்6�ல்6�ன்  இப்பிரச்மை யிலிருந்து  ஒருவர்  செவளிவோய  வரமுடியும்.
அன்மைறய நிகழ்வுகமைள மைடரியில் எழுதி மைவப்பது அவசியம். 
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குழந்மை6ப்பிறப்பு ச�ர்ந்6 �  அழுத்6ம்

குழந்மை6 பிறந்6 சிG வ�ரங்களுக்குப் பிறகு, 6�ய்களுக்கு இந்6 வமைக � 
அழுத்6ம்  ஏற்படுகிறது.  இ6மை  பிபிடி  எ க்  குறிப்பிடG�ம்.
வோப�ஸ்ட்ப�ர்டம்  டிப்ர{ன்  எ  �ருத்துவர்கள்  இ6மை க்
குறிப்பிடுகின்ற ர்.  இ6ன்  விமைளவ�க,  குழந்மை6கவோள�டு  6�ய்களுக்கு
செ6�டர்பு  செக�ள்வதில் சிக்கல்,  � ச்வோச�ர்வு,  உடல்  ஆற்றல்  குமைறவது,
செபற்வோற�ர�க இருக்க முடிய�வோ6�  என்ற எண்&ம்,  � நிமைG ��ற்றம்
ஆகியமைவ ஏற்படும்.  இந்6 �  அழுத்6ம் கூடும்வோப�து 6ன்மை த்6�வோ 
க�யப்படுத்திக்செக�ள்ளல், 6ற்செக�மைG என்றளவுக்கு கூட செசல்கிறது. 

உGகில் கருவுறும்  85  ச6வீ6 செபண்களுக்கு இந்6 வமைக குழந்மை6பிறப்பு
ச�ர்ந்6 �  அழுத்6ம் ஏற்படுகிறது. 

குழந்மை6  பிறந்6  ஏழு  நா�ட்களிலிருந்து  ஆறு��6ங்களுக்குள்  ஏற்படும்
� நாGன்  ச�ர்ந்6  பிரச்மை  வோப�ஸ்ட்ப�ர்டம்  மைசவோக�சிஸ்  எ G�ம்.
இந்6ப் பிரச்மை யில் வோ�ற்செச�ன்  அறிகுறிகவோள�டு தூக்க குமைறப�டுகள்
ஏற்படும்.  6ன்மை த்6�வோ  க�யம்  ஏற்படுத்திக்செக�ள்வவோ6�டு
குழந்மை6மையயும் 6�க்க  முற்படுவ�ர்கள்.  எ வோவ க&வர் �மை விவோய�டு
செ6�டர்ச்சிய�க  வோபசிக்செக�ண்டிருக்கவோவண்டும்.  இ&க்க��  உறமைவப்
வோபணுவது அவசியம். 

�மை வி, இத்6மைகய � நிமைGயில் இருக்கும்வோப�து, அவர்களுக்கு சரிய� 
செ6ரபி,  �  அழுத்6த்மை6  ச�ன்படுத்தும்  �ருந்துகமைள  வழங்குவது
அவசியம்.  இந்6  அறிகுறிகள்  செப�துவ�க  �  அழுத்6ம்,  ப6ற்றம்
செக�ள்பவர்களுக்கு  ஏற்படும்  ஒன்று6�ன்.  ஆ �ல்  இ6மை  சரிய�க
புரிந்துசெக�ள்ள�6வோப�து க&வர்,  குடும்பம்,  நாண்பர்கள்,  பணியிடம் எ 
அமை த்து உறவுகளும் ப�திக்கப்படும் அப�யம் உண்டு. 

அறிகுறிகள்

�கிழ்ச்சிகர��  நிகழ்ச்சிகள்  அமை த்திலும்  6ன்மை 
விGக்கிக்செக�ள்வ�ர்கள். 



6ங்களின் உடல் குண்ட�க இருப்ப6�க நிமை ப்ப�ர்கள். 

அப்படிய�கிவிடுவோ��, இப்படிய�கிவிடுவோ�� என்று கண்டமை6யும் நிமை த்து
பயந்துசெக�ண்வோட  இருப்ப�ர்கள்.  ச��6� ப்படுத்துவது  மிக  கடி ��க
இருக்கும். 

குழந்மை6கமைள 6ன்னிலிருந்து வந்6வர்கள�க கரு6��ட்ட�ர்கள்.  இ6 �ல்
ப�ல்  செக�டுக்க  குழந்மை6கமைள  அனு�திப்பது,  அவர்கமைளப்
ப�ர்த்துக்செக�ள்வது  வமைரயிG�  செசயல்ப�டுகள்  கடி �� மைவய�க
��றும். 

குமைறவ�கத் தூங்குவ�ர்கள் அல்Gது அதிக��கத் தூங்குவ�ர்கள்.
 
திடீசெர  உறவி ர்கமைள  எடுத்செ6றிந்து  வோபசுவ�ர்கள்.  இவர்களின்
� நிமைGமையக் கணிப்பது மிக கடி ம். 

உடலுக்கு  ஆவோர�க்கியமில்G�6  உ&வுகமைள  கிவோG�  க&க்கில்
ச�ப்பிடுவ�ர்கள்.  6ங்களின்  குடும்ப  உறுப்பி ர்கவோள�டு  பழகுவமை6த்
6விர்ப்ப�ர்கள். 
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செவடிக்கும் எரி�மைG!
டிஎம்டிடி - டிஸ்ரப்டிவ் மூட் டிஸ்செரகுவோG{ன் 
டிஸ்ஆர்டர்

குழந்மை6களுக்கு  ஏற்படும்  எரி�மைG  வோப�ன்ற  வோக�பக்  குமைறப�டு  இது.
பள்ளி, வீடு எ  பல்வோவறு இடங்களில் இக்குமைறப�டு உள்ள குழந்மை6கள்
வோக�பத்தில்  6ங்கமைளக்  கட்டுப்படுத்திக்செக�ள்ள  முடிய��ல்
நாடந்துசெக�ள்வ�ர்கள். 

2013ஆம்  ஆண்டு  கண்டறியப்பட்ட  குமைறப�ட்ட�ல்,  குழந்மை6கள்
செப�ருட்கமைளத்  தூக்கி  எறிவ�ர்கள்.  செநாஞ்சில்  எப்வோப�தும்  எரியும்
வோக�பத்துடன்  அமைGவ�ர்கள்.  செபற்வோற�ர்,  ஆசிரியர்,  நாண்பர்கள்   எ 
அமை வருடன் சண்மைட வோப�ட்டு கத்துவ�ர்கள்.  இவர்கமைள இச்சூழலில்
கண்டறிந்து சிகிச்மைச அளிக்க�6வோப�து, பின் �ளில் கட்டுப்படுத்துவது மிக
கடி ம். 

ஆறு  வயதிலிருந்து  பதிசெ ட்டு  வயதுக்கு  உட்பட்டவர்களுக்கு  இந்6
குமைறப�டு ஏற்படுகிறது.  இவர்களின் முகத்தில் செவளிப்படும் உ&ர்ச்சிகள்,
செசயல்ப�டுகமைள  மைவத்து  உட டிய�க  சிகிச்மைசமையத்  செ6�டங்குவது
அவசியம். அப்படி அல்G�6வோப�து, சிறுவர்களுக்கு சிG ஆண்டுகளில் � 
அழுத்6ம், ப6ற்றம் ஏற்பட்டு ஆளுமை� பிறழ்வு குமைறப�டு ஏற்படும்.
 
இவர்களுக்க�  சிகிச்மைச என்பது அவர்கமைள எரிச்சல்படுத்தும் சூழமைGத்
6விர்ப்பதும்,  அவர்கவோள�டு  செபற்வோற�ர்  வோபசுவதும்,  செ6�டர்ச்சிய�க
ப�துக�ப்ப�க அவர்கமைள உ&ரச்செசய்வதும்6�ன். கூடு6G�க � நிமைGமைய
ச�ப்படுத்தும்  �ருந்துகமைள  �ருத்துவர்களின்  பரிந்துமைரப்படி
ச�ப்பிடவோவண்டும். 
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செவயில் அடித்6�ல் வோவமைG செசய்வோவன்!
எஸ்ஏடி – சீச ல் அஃசெபக்டிவ் டிஸ்ஆர்டர்

சிGருக்கு செவயில் அடித்6�ல்6�ன் வோவமைG ப�ர்க்க  பிடிக்கும்.  சிGருக்கு
வோ�கமூட்ட��க  இருந்6�ல்,  �மைழ  செபய்6�ல்  உற்ச�க��க  வோவமைG
செசய்வ�ர்கள்.  சூழல்கள்,  பருவக�Gங்கள்  ��றும்வோப�து  உற்ச�கமிழந்து
வோவமைGயில் கவ ம் இழந்து வோப�வது இக்குமைறப�ட்மைடக் க�ட்டும். 
ஆண்டுக்கு ஒருமுமைற குறிப்பிட்ட பருவக�Gத்தில் �ட்டும் இந்6 குமைறப�டு
6மைGக�ட்டும்.  இ6மை  நீங்கள் அமைடய�ளம் கண்டுபிடித்6�ல் கவ ��க
விழிப்ப�க இருந்து உங்கமைளக் க�த்துக்செக�ள்ளG�ம். 

இக்க�Gகட்டத்தில் ஒருவரின் இயல்ப�  உறக்க வோநாரம் நீளும்.  அலுவGக
நா�ட்களில் கூட ஞ�யிற்றுக்கிழமை� வோப�G க�மைGயில் எழவோவ வோ6�ன்ற�து.
இயல்ப�  வோவமைGகளில் � ம் செசல்G�து. 

இ6மை  சரிசெசய்ய நீங்கள் செவளிப்புறங்களுக்கு அடிக்கடி செசல்Gவோவண்டும்.
அப்படி  செசல்Gமுடிய�6வோப�து,  ஜன் லின்  அருவோக  நா�ற்க�லிமைய
இழுத்துப்வோப�ட்டு  அ�ர்ந்து  செக�ள்ளுங்கள்.  இது  � நிமைGமைய  சற்று
அமை�திப்படுத்தும்.  அடிக்கடி உடல் மீது சூரிய ஒளி,  செவளிப்புற க�ற்று
படும்படி  சூழமைG  ஏற்படுத்திக்செக�ள்ளுங்கள்.  ப்ளூஸ்ட�ர்  ஏசிக்க�ற்வோற
செச�ர்க்கம்  என்ற�ல்  உளவியல்  �ருத்துவரின் செ6ரபி,  வ�ழ்க்மைக  முமைற
��ற்றம்  ஆகியவற்மைற  நீங்கள்  பின்பற்ற  வோவண்டியிருக்கும்.  

செப�துவ�க  பனிக்க�Gத்தில்  இந்6  அறிகுறிகமைள  சிGர்
உ&ர்ந்திருப்ப�ர்கள். சூரிய ஒளி நாம் உடலில் படும்வோப�து, செ�Gவோட�னின்,
செசரவோட�னின் ஆகிய சுரப்மைப அதிகரிக்கிறது.  இ6 �ல் தூக்கம்,  �ற்றும்
� நிமைG ��ற்றம் ஆகியமைவ ஏற்படுகின்ற . 

பனிக்க�Gத்தில்  ஏற்படும்  அறிகுறிகளுக்கு  ��ற்ற�க  வோக�மைடக்க�Gத்தில்
சூழல்கள் ��றுவ6�ல் அப்படிவோய வி{யங்கள் 6மைGகீழ�கின்ற . இ6 �ல்
செவயில்  அடிப்ப6�ல்  தூக்கம்  சரிய�கும்.  ச�ப்பிடுவது  குமைறந்6�லும்
செவளிப்புறத்தில் நாண்பர்கமைளச் சந்திக்கச் செசல்வது,  விமைளய�டுவது எ 
சுறுசுறுப்பு கூடியிருக்கும். 
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ப6ற்றத் 6�க்கு6ல்!

வோபனிக் அட்ட�க்

ஒருவருக்கு இயல்ப�கவோவ செசயல்களில் மூG��க சந்வோ6�{ம் அல்Gது பயம்
உண்ட�கிறது.  இந்6  உ&ர்வின்  வோப�து  உடலில்  அட்ரி லின்  சுரக்கம்
வோவகம்  அதிக��கும்.  இ6ன் விமைளவ�க,  உடல் கடுமை�ய�க  வியர்க்கும்.
இ6யத்துடிப்பு வோவகம் கூடும்.  உடசெGங்கும் வோப�ர்க்க�G வோவகத்தில் ரத்6ம்
ப�யும்.  இசெ6ல்G�ம்  ஏவோ6�  அப�யம்  ஏற்பட்டிருக்கிறது  அமை6
ச��ளிக்கவோவண்டும் என்று மூமைள,  உடலுக்கு பிறப்பிக்கும் கட்டமைளய�ல்
ஏற்படும். 

ஆ �ல்  சிGருக்கு  திடீசெர  ஒரு  சூழ்நிமைGயில்  ஏற்படும்  பயத்6�ல்,
ப6ற்றத்6�ல்  அவர்  6�ன்  இறக்கப்வோப�கிவோற�வோ��  என்று  எண்ணும்படி
ப6ற்றத்திற்கு  உள்ள�வ�ர்.  இ6ன்  விமைளவ�க  அவர்  வோபனிக்  அட்ட�க்
மூGம்  ப�திக்கப்படுவ�ர்.  இந்6  நிகழ்ச்சி  அமைர�ணி வோநாரம்  ஒருவருக்கு
நாமைடசெபறுகிறது. 

செஜயன்ட் வீலில் ஏறி சுற்றும்வோப�து,  நிமைறய �க்கள் ஒரு சிறிய அமைறயில்
உட்க�ர்ந்து இருப்பது ஆகிய சூழ்நிமைGகளில் வோபனிக் அட்ட�க் ப�திப்பு
சிGருக்கு ஏற்படும். அதீ6 பயம் � தில் ஏற்படுவது6�ன் இ6ற்கு முக்கியக்
க�ர&ம். 

குடும்பத்தில் ய�ருக்வோகனும் ப6ற்றம்,  �  அழுத்6ம் பிரச்மை  இருந்6�ல்
ஒருவருக்கு  இக்குமைறப�டு  ஏற்படும்  வ�ய்ப்பு  உண்டு.  ஒருவர்  வோவமைG
செசய்யும்  இடத்தில்  க�ர்பன்  மைட  ஆக்மைசடின் அளவு  அதிகரித்6�லும்,
மை6ர�ய்டு பிரச்மை  உள்ளவர்களுக்கு வோபனிக் 6�க்கு6ல் ஏற்படும் வ�ய்ப்பு
அதிகம். 

உGகில் இரண்டு ச6வீ6 �க்களுக்கு வோபனிக் 6�க்கு6ல் ஏற்பட்டுள்ளது. 
இமை6 எதிர்செக�ள்ளும் வழி, இப்ப�திப்பு ஏற்பட்டவர்கள் ஒன்றுகூடி வோபசி
6ங்கள்  அனுபவங்கமைள  பகிர்ந்துசெக�ள்வது6�ன்.  இரண்ட�வது,



செசரவோட�னின்  சுரப்பு  செ6�டர்ப�  �ருந்துகமைள  �ருத்துவர்களின்
ஆவோG�சமை ப்படி வ�ங்கி ச�ப்பிடG�ம்.  உளவியல் �ருத்துவரின் செ6ரபி
வகுப்புகளுக்கு செசல்லு6ல் மூன்ற�வது வழி. 

அறிகுறிகள் 

��ர்புக்குள் இருப்பது இ6ய��,  பச்மைச 6வமைளய� என்று எண்ணு�ளவு
இ6யம் வோவக��க துடிக்கத் செ6�டங்கும். இமை6 நீங்கள் கண்டுசெக�ள்ள��ல்
இருந்6�ல், ��ர்பு கடுமை�ய�க வலிக்கத் செ6�டங்கும். 

வோவக��க  மூச்சு  விடத்  செ6�டங்குவீர்கள்.  இ6ன்  விமைளவ�க  மூக்கின்
துமைளகள் கூட சுவ�சிக்கப் வோப�6�து.  வ�யும் வோ6மைவப்படும்.  அவோ6ச�யம்
க�து வோகட்கும் திறன் குமைறயத் செ6�டங்கும். 

உடலில்  இ6யம்,  நுமைரயீரல்  கடுமை�ய�க  வோவமைG  செசய்வ6�ல்,  உடவோ 
வியர்மைவ தீவிர��க சுரக்கத் செ6�டங்கும். உடமைG குளிர்விக்கத்6�ன் இந்6
முயற்சி. ரத்6ம் உடலின் வோ�லும் கீழும் வோவக��க ப�யும். 

கண்களில்  உள்ள  ப�ப்ப�  விரிவமைடயும்.  அவோ6�டு  செ6�ண்மைடயில்
எச்சிமைG  விழுங்குவது  எஸ்வோகஎம்  வோGகியத்மை6  விழுங்குவது  வோப�ன்ற
பிரம்�  பிரயத்6  முயற்சிய�க  ��றும்.  உடலில்  ஆக்சிஜன்  வோ6மைவ
இருப்ப6�க இருந்6�லும், க�ர்பன் மைட ஆக்மைசடு எளி6�க செவளிவோயற�து. 

உடலிலுள்ள  வோவறு  ப�கங்களுக்கு  ரத்6ம்  வோவக��க  ப�ய்வ6�ல்  வ�ய்
அடிக்கடி  உGர்ந்து  வோப�கும்.  நித்திய�மிர்6த்தில்  அறுசுமைவ  உ&வு
ச�ப்பிட்டிருந்6�லும்  செசரி�� ம்  வோGட்ட�கும்.  கு�ட்டல்  உ&ர்வு
உருவ�கும். 
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வோப�பிய� - வோபரச்சம்

இது  அசெ�ரிக்கர்களில்  8.7  ச6வீ6ம்  வோபருக்கு  உள்ள6�க  அறிவியல்
ஆய்வுகள் செச�ல்லுகின்ற .  வோப�பிய�  என்பது ப6ற்றக்  குமைறப�டு எ 
வமைகப்படுத்6G�ம்.  குறிப்பிட்ட இடம்,  செப�ருள் �னி6ர்களுக்கு பயத்மை6
ஏற்படுத்6G�ம்.  இ6மை  நீங்கள் வோபனிக் 6�க்கு6ல் வோப�ன்றது என்று கூட
கூறG�ம்.  சிGருக்கு  உயர��  இடங்கமைளப்  ப�ர்த்6�ல்
செ6�மைடநாடுங்குவ�ர்கள்.  சிGர் லிஃப்டில் ஏற குழந்மை6வோப�G ��ட்வோடன்
என்று  செச�ல்லி  பயப்படுவ�ர்கள்.  இத்6மை க்கு  குறிப்பிட்ட  ஒன்மைற
பட��க ப�ர்த்6�ல் கூட வோப�பிய� அறிகுறிகள் செவளிப்படும் என்பது6�ன்
வோவ6மை . 

இ6ற்கு  க�ர&ம்,  அவர்களுக்கு  சிறுவயதில்  ஏற்பட்டுள்ள அனுபவ��க
இருக்கG�ம்.  ஆ �ல்  வய6�கும்வோப�து  இப்பயம்  செ�ல்G  குமைறய
வ�ய்ப்புள்ளது.  அ6ற்க�க  அப்படிவோய  இருந்துவிடG�ம்  என்ற
நிமை க்க�தீர்கள்  இப்வோப�வோ6  இ6ற்க�  செ6ரபிகமைள  �ருந்துகமைள
எடுத்துக்செக�ண்ட�ல்  சம்பந்6ப்பட்டவருக்கும்  நால்Gது.  அவமைரச்
வோசர்ந்6வர்களுக்கும் நால்Gது.

பயம்  ஏற்படுத்தும்  சூழமைG  செப�ருமைளப்  பயமின்றி  அணுகுவ6ற்க� 
முயற்சிகமைள செசய்யத் செ6�டங்கG�ம்.  இ6ற்க�  செ6ரபிகமைள உளவியல்
�ருத்துவர்கள் வழங்குவர்.  குறிப்பிட்ட சூழல்,  இடம்,  செப�ருள் உங்களது
� நிமைGமையப்  ப�திக்கிறது  என்ற�ல்  அக்கருத்மை6  அகற்றுவ6ற்க� 
செசயல்ப�டுகமைள  நீங்கள்  செசய்வோ6  ஆகவோவண்டும்.  � நிமைGமைய
ச�ப்படுத்தும்  �ருந்துகமைள  �ருத்துவர்  பரிந்துமைரப்படி  ச�ப்பிடG�ம்.
இதுவும்  கூட  உங்களது  தி சரி  வ�ழ்க்மைக  வோப�பிய�வ�ல்
ப�திக்கப்பட்ட�ல் �ட்டுவோ�. 

வோப�பிய�

ப�ம்பு,  சிGந்தி,  நா�ய்  ஆகியவற்மைற  ப�ர்த்6�ல்  சிGருக்கு  உள்ளங்க�ல்
செ6�டங்கி உச்சிமுடி வமைர நாடுக்கம் வோ6�ன்றும்.  செப�துவ�க �னி6ர்கள்
க�ட்டு வ�ழ்க்மைகயிலிருந்து வந்66�ல் விGங்குகமைள எதிர்செக�ள்வ6ற்க�க



எச்சரிக்மைக  வோ6�ன்றும்.  ஆ �ல்  அமை6யும்  மீறி  பயம்  ஆட்டுவித்6�ல்
நீங்கள் வோப�பிய�வ�சி ஆகிவிட்டீர்கள் என்று செப�ருள். 

சிG  செபண்கள்  நாவீ  அன்மை  செ6ரச�வ�க  வோவடம்  வோப�டுவ�ர்கள்.
ரத்66� ம்  லிட்டர்  க&க்கில்  செக�டுப்வோபன்  என்ப�ர்கள்.  ஆ �ல்
ட�க்டர் ஊசியும்,  பஞ்சு��க வந்6பின் வோவர்த்து விறுவிறுத்து அங்கிருந்து
6ப்பிக்கப் ப�ர்ப்ப�ர்கள். இது செப�துவ�  பயம்6�ன். 

உயர��  �மைG,  அருவி,  பள்ளத்6�க்கு ஆகியவற்மைற ப�ர்த்து சிGருக்கு
வயிற்றில்  புளி  கமைரப்பது  வோப�G  இருந்6�ல்  பயம்  வோப�பிய�கவ�க
��றிவிட்டது எ  கண்டுபிடித்துவிடG�ம். இதில் இடி, மின் ல், �மைழக்கு
பயப்படுவதும் வோசரும். 

அடுத்து  இருட்ட�  சுரங்கப்ப�மை6,  ப�Gத்தின் மீது  வண்டி செசல்வது,
க�ருக்குள் அ�ர்ந்து செசல்வது, வி�� த்தில் பறப்பது ஆகியமைவ பGருக்கும்
பீதி  ஏற்படுத்தும்  வோப�பிய�  வமைககளில்  வோசரும்.  இச்சூழ்நிமைGமைய
எதிர்செக�ண்வோட நீங்கள் ச��ளித்து செவளிவோய வரமுடியும்.
 
முகமூடிகமைளப்  ப�ர்ப்பது,  இமைரச்சல்கமைளக்  வோகட்பது,  �ரங்கமைளப்
ப�ர்ப்பது  ஆகியமைவயும்  ஒருவருக்கு  வோப�பிய�  வரமைவக்க
வோப�து�� மைவய�க  உள்ள .  குறிப்பிட்ட  நிறங்கமைளப்  ப�ர்த்6வுடன்
ஆயுளுக்கு��  �ர& பயம் சிGருக்குத் வோ6�ன்றும்.  எ வோவ முடிந்6வமைர
அச்சூழமைG விட்டு செவளிவோயறுவது அந்நாபருக்கு நால்Gது. 
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ஐமையவோய� ஆபத்து!

அவோக�ர� வோப�பிய�

இது,  ஏவோ6�  ஆபத்தில்  சிக்கிவிட்வோட�ம்  எ  �னி6ர்கள்  கற்பமை ய�க
நிமை த்துக்செக�ள்வ6�ல்  உருவ�வது.  இவர்கமைள  செப�து  இடத்தில்
ப�ர்க்கவோவ  முடிய�து.  செபரும்ப�லும்  வீட்டிற்குள்வோளவோய  இருப்ப�ர்கள்.
திறந்6செவளி  என்பது  இவர்களுக்கு  தீவிர��  பயத்மை6  ஏற்படுத்தும்.
அங்கிருந்து 6ப்பிவோய�ட முயல்வ�ர்கள்.  இந்6 வோபரச்சம் தீவிர��கும்வோப�து
வோபனிக்  6�க்கு6ல்  செ6�டங்கும்.  இங்கிG�ந்தில்  மூன்றில்  ஒரு  பங்கு
�க்களுக்கு அவோக�ர� வோப�பிய� ப�திப்பு ஏற்பட்டுள்ளது ஆய்வில் செ6ரிய
வந்துள்ளது. 

அறிகுறிகள்

வோவக��க  மூச்சு  வ�ங்குவ�ர்கள்.  வ�ய�ல்  சுவ�சித்6�லும்  இவர்களின்
மூச்சு  வ�ங்கு6ல்  வோவகம்  குமைறய�து.  கூடும்.  அவோ6வோநாரம்  இ6யம்  ஓவர்
டூட்டி ப�ர்ப்ப6�ல் செநாஞ்சு வலிக்கத் செ6�டங்கும். 

எங்க�வது  செசல்Gவோவண்டுசெ�னில்  �க்கமைளத்  6விர்க்க  ப்ளூபிரின்ட்
வோப�ட்டு  திட்டம்  வோப�டுவ�ர்கள்.  நாம்பிக்மைகய�  ஒருவர்  மூGவோ�
எங்க�வது செவளியில் செசல்வ�ர்கள்.  6னிய�க  செப�துப்  வோப�க்குவரத்தில்
செசல்வமை6 முடிந்6ளவு 6டுக்க முயல்வ�ர்கள். 

பிறர�ல் அவ�� ப்படுத்6ப்படுவது,  செவளியில் செசன்ற�ல் க�யம்படுவது,
எங்க�வது  ��ட்டிக்செக�ள்வோவ�ம்  எ  நிமை த்து  பயந்துசெக�ண்வோட
இருப்ப�ர்கள்.  இவர்களுக்கு  தீவிர��  உளவியல்  செ6ரபிகள்
அளிக்கப்படவோவண்டும்.  அ6�வது  செப�துப்வோப�க்குவரத்தில்  செசல்வது
வோப�ன்ற நாமைடமுமைறகமைள செசய்6�ல் இவர்கமைள பயத்தில் இருந்து மீட்க
முடியும். 



நாண்பர்கள்  இவர்களுக்கு  துமை&ய�க  நின்று  இவர்கமைளத்  6ட்டி,
6டவிக்செக�டுத்து  ப6ற்றத்மை6  6ணிப்பது  அவசியம்.  செ�ல்G  சுவ�சிக்க
வலியுறுத்துவது அவசியம். 

ப�டிபில்டிங்  அளவுக்கு  இல்G�விட்ட�லும்  தி சரி  உடற்பயிற்சி
செசய்யவோவண்டும். 
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நா�ன் ��ட்டிக்செக�ண்வோடன்!

கிள�ஸ்ட்வோர�வோப�பிய�

சிறுவயதில் ப�லியல் சீண்டல்கள்,  சக  ��&வர்கள�ல் வோகலி,  கிண்டல்
செசய்யப்படுவது,  தீவிர��க  அவ�� ப்படுத்6ப்படுவது  ஒருவருக்கு
வோநார்ந்திருந்6�ல் கிள�ஸ்ட்வோர�வோப�பிய� ஏற்படும் வ�ய்ப்பு அதிகம். 

சிறிய  அமைறயில்  அல்Gது  லிஃப்டில்  செசல்வது  இவர்கமைள  செபரிதும்
கGவரப்படுத்தும்.  அவோக�ர�வோப�பிய�வுக்கு  எதிர்ப6��  அறிகுறிகள்
இவர்கள்  � தில்  உருவ�கும்.  எதிர்�மைறய�க  ஏர�ள��  கருத்துகமைள
உருவ�க்கிக் செக�ள்வ�ர்கள்.  உடலில் ஆக்சிஜன் குமைறவது,  6�ன் 6ப்பிக்க
முடிய��ல்  ��ட்டிக்செக�ண்டது  வோப�G  உ&ர்ந்து  அடுத்6வர்கமைளயும்
பீதிக்கு உள்ள�க்குவ�ர்கள்.

குடும்பத்தில்  உறவி ர்களுக்க  கிள�ஸ்ட்வோர�வோப�பிய�  இருந்6�ல்
அடுத்6டுத்6 6மைGமுமைறயி ர் இ6 �ல் ப�திக்கப்படும் அப�யம் உண்டு. 
வோநார்�மைறய�  கருத்துகமைள ப�திக்கப்பட்டவர்கவோள�டு வோபசி �ல்  தீர்வு
கிமைடக்கும். கூடவோவ � மை6 ச�நிமைGப்படுத்தும் �ருந்துகளும் உ6வும். 
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வோநார்த்திக்க�  ப6ற்றம்

ஜிஏடி – செஜ ரமைGஸ்டு ஆன்மைசட்டி டிஸ்ஆர்டர்

உGகிலுள்ள  60  ச6வீ6 செபண்களுக்கு இந்6 ப6ற்றக் குமைறப�டு பிரச்மை 
உள்ளது.  இது எ6 �ல் ஏற்படுகிறது செ6ரியு��?  எந்6 செசயல்ப�டுகளிலும்
வோநார்த்தி  முக்கியம்,  அது  சரியில்மைG,  வோடபிள்  வோநார�க  இல்மைG  எ 
குமைறபட்டுக்செக�ண்வோட  இருக்கும்  செபண்களுக்கு  இப்ப�திப்பு  வோநாருகிறது.
இ6ன் விமைளவ�க இந்6 வீட்டில் நா�ன் இல்மைGன் � எதுவுவோ� ஒழுங்க�க
நாடக்க ��ட்வோடன்கிறது என்று எப்வோப�துவோ� சிடுசிடுசெவ  இருப்ப�ர்கள். 

செர�ம்ப செபரி6�க கவமைGப்பட வோவண்டியதில்மைG.  இருந்6�லும் அவர்கள்
6மைGவலி,  அதிகம் வியர்ப்பது,  இ6யத்துடிப்பு அதிக��6ல் ஆகியவற்ற�ல்
ப�திக்கப்பட்ட�ல், உளவியல் �ருத்துவரின் ஆவோG�சமை  அவசியம். 

வோ�ற்செச�ன்  அறிகுறிகள்  செபண்களுக்கு  ஆறு��6ங்களுக்கு  வோ�G�க
நீண்ட�ல்  வோவறுவழியில்மைG  அவர்களுக்கு  �ருத்துவ  உ6வி  அவசியம்.
வோநார்�மைறய�  கருத்துகமைளச்  செச�ல்லி  அவர்களுக்கு  உடற்பயிற்சிகமைள
செச�ல்லித்6ர வோவண்டும். குழுவ�க அவர்கமைள பங்வோகற்க செசய்து பல்வோவறு
உளவியல் செ6ரபிகமைள வழங்குவது சிறப்ப�  பG ளிக்கிறது. 
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வோபசுவதில் 6யக்கம்!

வோச�ஷியல் ஆன்மைசட்டி டிஸ்ஆர்டர்

பள்ளிகளில்,  அலுவGகங்களில் அமை வரின் முன்வோ யும் வோபசுவது செவகு
சிGர்6�ன்.  பGர்  6�ன்  வோ�மைடவோயறி  வோபசி �ல்  பிறர்  என் 
நிமை ப்ப�ர்கவோள�  எ  6யங்கி வோபசுவமை6த் 6விர்ப்ப�ர்கள்.  மை6ரிய��க
6 து ஐடிய�மைவ செச�ல்G முடிய��ல் வோப�வ6�ல்,  இவர்கமைளப் பற்றிய
நாம்பிக்மைகமைய பிறரிடம் உருவ�க்க முடிய��ல் வோப�வது இவர்களது கல்வி,
வோவமைGவ�ய்ப்பு, முன்வோ ற்றம் ஆகியவற்றில் 6மைடக்கற்கள�க ��றும். 

வோச�ஷியல் வோப�பிய� இருந்6�லும் திறமை�ய� வர்கள்6�ன்.  ஆ �ல் 6ன்
சிந்6மை மைய  செவளிப்பமைடய�க  செச�ல்G  முடிய�து  வோப�வ6�ல்
இவர்கள�ல் பிறருடன் சரிய� படி செ6�டர்புசெக�ள்ள முடிய�து. 

அறிகுறிகள்
வோபசுவ6ற்கு  முன் ர்  பG  நூறு  முமைற  பயிற்சி  செசய்து  வோ�மைடயில்
செச�6ப்புவ�ர்கள்.  6மைGப்மைபத்  வோ6ர்ந்செ6டுத்து  வோபசுவ6ற்க�க  நீளும்
சந்திப்புகள்,  நாண்பர்கமைளக்  குற்றுயிர�க்கும்.  இ6யத்துடிப்பு  அதிகரிப்பது,
வ�ய் குளறுவது, அதிக வியர்மைவ சுரப்பது ஆகிய அறிகுறிகள் செவளிப்படும்.
 
தீர்வு 

வோநார்�மைற  எண்&ங்கமைள  உருவ�க்குவ6ற்க�  பயிற்சிமைய  உளவியல்
வல்லுநார்  வழங்குவ�ர்.  6ங்களது பிரச்மை மைய பிறரிடம் செச�ல்வ6ற்க�க
குழு  செ6ரபி  வழங்கப்படுகிறது.  நிகழ்ச்சியில்  வோபசுவ6ற்கு  முன் �ல்
பGமுமைற  ஒத்திமைக  ப�ர்ப்பது  பGன்  6ருகிறது.  இவர்கள்  வோபசிய
வீடிவோய�மைவ  எடுத்து  அதில்  திருத்6ங்கமைள  செச�ல்லி வோ�மைட பயத்மை6,
கூச்சத்மை6ப் வோப�க்கG�ம். 
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ப�சம் வோ6மைவ!

செசபவோர{ன் ஆன்மைசட்டி டிஸ்ஆர்டர்

குழந்மை6களுக்கு  வோநாரும்  ப6ற்றக்  குமைறப�டு.  செபற்வோற�ர்கள்  மு6லில்
குழந்மை6கமைள  ப�ச��க  பர��ரித்துவிட்டு  பின் ர்  அவர்கமைள  விட்டு
வோவறு  பணிகளுக்கு  நாகருவ6�ல்  குழந்மை6களுக்கு  இந்6க்  குமைறப�டு
ஏற்படுகிறது. 

ஒரு��6த்திற்கு  வோ�ல்  குழந்மை6கள்  எங்கும்  செசல்வ6ற்கு  பயப்படுவது,
தூக்கம் வர��ல் 6விப்பது ஆகிய அறிகுறிகமைளக் செக�ண்டிருந்6�ல் நீங்கள்
உளவியல் �ருத்துவரின் ஆவோG�சமை மையக் வோகட்கவோவண்டியது அவசியம். 
இது  செப�துவ�  ப6ற்றக்  குமைறப�டு6�ன்.  பன்னிசெரண்டு  வயதிற்கும்
கீழ�  குழந்மை6களுக்கு இக்குமைறப�டு ஏற்படுகிறது. 

குழந்மை6கமைள  தீவிர��க  ப�துக�ப்பது,  செபற்வோற�ர்  விவக�ரத்து  செபற்று
பிரிவது,  பள்ளிமைய ��ற்றுவது ஆகியவற்மைற செசய்யும்வோப�து குழந்மை6கள்
இந்6 ��ற்றங்கமைள உடவோ  ஏற்றுக்செக�ள்ள முடிய��ல் 6டு��றுவ�ர்கள்.
இ6ன்  விமைளவ�க,   6மைGவலி,  வயிற்றுவலி  எ  பல்வோவறு  உடல்
உப�மை6கமைளச் செச�ல்லி அழுவ�ர்கள். பள்ளிக்குச் செசல்G �றுப்ப�ர்கள். 

இ6ற்க�  சிகிச்மைசக்கு  செபற்வோற�ரின்  உ6வி  அவசியம்.  குழந்மை6கமைள
குறிப்பிட்ட இமைடசெவளியில் 6னித்திருக்க  செசய்து  அவர்களின் பயத்மை6
குமைறக்க  முடியும்.  ப6ற்ற  வோ�G�ண்மை�  பற்றிய  பயிற்சிமைய  உளவியல்
வல்லுநார்கள் வழங்குவர். 
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செ�� ர�கம் - செசGக்டிவ் ம்யூட்டிசம் 

இந்6 குமைறப�டு மூன்றிலிருந்து எட்டுவயது வமைரயிG�  குழந்மை6களுக்கு
ஏற்படுகிறது.  இவர்கள�ல்  நான்ற�க  வோபச  முடியும்.  ஆ �ல்  குறிப்பிட்ட
பள்ளி நிகழ்ச்சிகளுக்க�  வோ�மைடகளில் வோபச மைவத்6�லும், வோபச முடிய�து
என்று  கூறிவிடுவ�ர்கள்.  ஆ �ல்  பிற  ச�யங்களில்  வ�ய்  கிழிய  வோபசி
செக�ல்வ�ர்கள்.

இந்6  பிரச்மை  ஏற்படுவ6ற்கு  முக்கியக்  க�ர&ம்,  கவமைGகள்,  �ற்றும்
ப6ற்றம்.  வோ�லும்  இந்6  குழந்மை6களுக்கு  க�து  வோகட்பதில்,  வோபசுவதில்
பிரச்மை  ஏதும்  இருக்கிற6�  என்பமை6ச்  வோச�திப்பது  அவசியம்.  இரு
செ��ழிகமைளப் பயிலும் குழந்மை6களுக்கு செப�துவ�க இப்பிரச்மை  ஏற்படும்.
வோ�மைடயில் வோபசுவ6ற்க�க ஏறிவிடுவ�ர்கள். ஆ �ல் மை�க்மைகப் பிடித்6தும்
வோபச��ல்  அப்படிவோய  உமைறந்து  நின்றுவிடுவ�ர்கள்.  ய�மைரயும்  ப�ர்க்க
��ட்ட�ர்கள்.  மிக  குமைறவ�  முமைற  �ட்டுவோ�  பிறரது  முகத்மை6ப்
ப�ர்ப்ப�ர்கள். 

இவர்களுக்க�  சிகிச்மைச  என்பது  இவர்கமைள  வோபச  மைவப்பது6�ன்.
இவர்கள்  வோபசும்வோப�து  எக்க�ர&ம்  செக�ண்டும்  வோபசு  வோபசு  எ 
வற்புறுத்துவது  கூட�து..  அது  அவர்கமைள  வோ�லும்  ப6ற்றத்துக்கு
உள்ள�க்கும். 
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ப�துக�ப்பு முக்கியம்!

ஓசிடி – ஒசெப�சசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸ்ஆர்டர்

நா�ர்த்  24  க�6ம் �மைGய�ள படத்தில் பகத் ப�சில் ஓசிடி பிரச்மை ய�ல்
ப�திக்கப்பட்டிருப்ப�ர்.  ய�ர�வது  தும்மி �ல்  200  மீ.  6ள்ளி  நிற்ப�ர்.
மைககமைளக் கழுவிக் செக�ண்வோட இருப்ப�ர். ச�க்ஸ, கர்ச்சீப் மு6ற்செக�ண்டு
அமை த்மை6யும்  துமைவத்து  சுத்6��க  மைவத்6  இடம்  ��ற்ற��ல்
மைவத்திருப்ப�ர். 

அளவுக்கு அதிக��  ப�துக�ப்பு  உ&ர்வு6�ன் ஓசிடி எ G�ம்.  6�ன்
ப�துக�ப்பின்றி  இருக்கிவோற�ம்  என்று  வோ6�ன்றும்  உ&ர்வு  இதுவோப�ன்ற
வி{யங்கமைளச்  செசய்ய  மைவக்கிறது.  உ&வில்  கGப்படம்  இருக்கு��,
கிருமிகள்  இருக்கு��  எ  ஓர�யிரம்  எண்&ங்கள்  இருப்ப6�ல்
இவ்ர்கள�ல் இவர்கவோள 6ய�ரித்6 உ&மைவத் 6விர்த்து பிற உண்வுகமைள
உண்& முடிய�து.  இ6 �ல் இவர்களின் 6கவல் செ6�டர்பு வி{யங்கள்
கடுமை�ய�க ப�திக்கப்படும். 

அறிகுறிகள்

வீட்மைட  பூட்டிவிட்டு  திரும்ப  திரும்ப  அ6மை  வோச�திப்ப�ர்கள்,
அமை த்தும் சரிய�க இருக்கிற6� எ  வோகட்டுக்செக�ண்வோட இருப்ப�ர்கள்.
ஏவோ6�  வோபரிடர்  நாடக்கப்வோப�கிறது  என்று  எண்ணிக்செக�ண்வோட
இருப்ப�ர்கள்.  இந்6  எண்&த்மை6க்  குமைறக்க  மைகய�ல்  எமை6ய�வது
6ட்டிக்செக�ண்வோட�, செப�ருட்கமைள எண்ணிக்செக�ண்வோட� இருப்ப�ர்கள்.
 
இவர்களின்  குடும்ப  வரG�ற்மைற  ஆர�ய்ந்து  ப�ர்ப்பது  அவசியம்.
ஏர�ள��  செப�றுப்புகமைள  இத்6மைகய  ஓசிடி  நாபர்களுக்கு  அளிப்பது
ஆபத்து.  எ வோவ  உளவியல்  சிகிச்மைசவோய�டு  � நிமைGமைய  ச�ப்படுத்தும்
�ருந்துகள் பயன்படுத்6ப்படுகிறது.  இப்பிரச்மை  தீவிர�� வர்கள் சிறப்பு
பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்ற . 
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அமை த்தும் முக்கியம்!

வோx�ர்டிங் டிஸ்ஆர்டர் 

�ரபணு  ரீதிய�  அல்Gது  அதிக  செப�றுப்புகமைள  சு�க்கிறவர்களுக்கு
ஏற்படும்  பிரச்மை .  ஒருவர்  வ�ங்கித்6ந்6  ச�க்செGட்  க�கி6ம்  மு6ல்
அவரின் அமை த்து வமைகய�  வோகபிள், �ளிமைகக்கமைட, சூப்பர் ��ர்க்செகட்
பில்  வமைர  வோசமித்துமைவத்துக்  செக�ள்ளும்  பழக்கம்  இந்6  குமைறப�டு
உள்ளவர்களிடம் இருக்கும். 

இப்பழக்கத்மை6 குமைறப�டு என்று இவர்களுக்குச் செச�ல்லி புரியமைவப்பது
கடி ம்.  வோ�லும் இ6ற்க�  ஆவோG�சமை கமைளயும் இவர்கள் செபறுவமை6
அவ�� ��க கருதுவ�ர்கள். 

இவர்கள்  இருக்கும்  அமைற,  பணிசெசய்யும்  அமைற  மிகப்செபரிய
குப்மைபத்செ6�ட்டி வோப�Gவோவ இருக்கும். எ வோவ பிறரிடம் 6கவல் செ6�டர்பு
வோப�ன்ற  வி{யங்கமைள  இவர்கள�ல்  பர��ரிக்க  முடிய�து.  பின்வோ ,
எப்வோப�தும்  வோக�ப்புகளுக்கும்,  பில்களுக்கு  இமைடயில்  ஒளிந்திருந்6�ல்
ய�ருக்குத்6�ன் இப்படி இருப்பவர்கமைளப் பிடிக்கும். 
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அழக�க இருக்கிவோற �?

பிடிடி -ப�டி டிஸ்��ர்பிக் டிஸ்ஆர்டர் 

6ங்களது  உடல்  எப்படியிருக்கிறது  என்று  இமைடவிட��ல்
வோய�சிப்பவர்களுக்கு ஏற்படும் குமைறப�டு.  6ங்கள் உடல் மீது தீவிர�� 
கழிவிரக்கம்  செக�ண்டு  6�ன்  அழக�க  இல்மைG  எ 
கவமைGப்பட்டுக்செக�ண்வோட  இருப்ப�ர்கள்.  அவோ6�டு  சும்��யிருக்க��ல்
இந்6  மூக்கு  நீள��க  இருக்கிறது.  உ6டு  சப்மைபய�க  இருக்கிறது  எ 
அழகுச�6 ப் செப�ருட்கமைள பயன்படுத்துவது மு6ல் பிள�ஸ்டிக் சர்ஜரி
வமைர செசல்வ�ர்கள். 

தி சரி  கண்&�டியில்  முகம்  ப�ர்க்கவோவ  அதிக  வோநாரத்மை6
எடுத்துக்செக�ள்வ�ர்கள்.  6ன்மை ப்  பற்றிய  தீவிர��  6�ழ்வு
� ப்ப�ன்மை�மையக்  செக�ண்டிருப்ப�ர்கள்.  நா�ன்  அழக�க  இல்மைG.
அழக�க இல்G�6வர்கள�ல் எந்6 செவற்றியும் செபற முடிய�து.  நா�ன் ஒரு
வோவஸ்ட் எ  வோபசிக்செக�ண்டு திரிவ�ர்கள். 

அறிகுறிகள் 

கண்கமைள குருட�க்கும் நிறங்களில் உமைடகமைள அணிவ�ர்கள். வோ�க்கப்பும்
தூக்கG�க  இருக்கும்.  பிள�ஸ்டிக்  சர்ஜரி  எங்வோக  செசய்யG�ம்  எ 
விவ�தித்துக்செக�ண்டு இருப்ப�ர்கள். ஏர�ள��  டயட்கமைள கமைடபிடித்து
ஒவோர வ�ரத்தில் உடல் அமை�ப்பு ��றிவிடவோவண்டுசெ�  விரும்புவ�ர்கள். 
க�ர்  கண்&�டில்  கூட  6ன்  உருவத்மை6ப்  ப�ர்த்து  திருத்6ம்  செசய்து
செக�ண்டிருப்ப�ர்கள்.  6ன்மை க் கடப்பவர்கள் 6ன்மை ப் ப�ர்த்து ஏவோ6�
கசெ�ண்ட் அடிக்கிற�ர்கள் எ  � திற்குள் �ருகுவ�ர்கள். 

6�ழ்வு � ப்ப�ன்மை�ய�ல் �  அழுத்6ம் உச்சத்திற்கு செசல்லும். 
இ6ற்கு  உளவியல்  வல்லுநார்களின்  அறிவுறுத்6ல்படி  செ6ரபி  வகுப்புகள்
வோ6மைவ. � நிமைGமைய ச�ப்படுத்தும் �ருந்துகள் வழங்கப்படும். 
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6மைGமுடி அழக�க இல்மைG!

ட்மைரவோச�ட்டிவோG�வோ�னிய�

6ன் முகம், 6மைGயிலுள்ள முடி அழக�க இல்மைG என்று கருதி அவற்மைறப்
பிடுங்கிக் செக�ண்டு இருப்ப�ர்கள். எ6ற்க�க இப்படி செசய்கிற�ர்கள்? குயின்
ஆஃப் பியூட்டி ஆவ6ற்குத்6�ன்.  ஆ �ல் இ6ற்கு எதிர்�மைறய�  முடிவோவ
கிமைடக்கிறது.  அ6�வது முடிமைய அடிக்கடி இழுத்து பிய்த்து வோப�டுவ6�ல்
6மைG வழுக்மைகய�கிறது. வோ6�லிலும் க�யம் ஏற்படுகிறது.
 
6ங்கள்  உடலில்  உள்ள  6மைGமுடி,  மைக,  க�ல்,  இமை�,  புருவம்
ஆகியவற்றிலுள்ள  முடிமையப்  பிடுங்குகிற�ர்கள்.  வோ�லும்  இவற்மைற
வ�யிலிட்டு  செ�ன்று  விழிப்பு&ர்வற்ற  நிமைGயில்  இவற்மைற
விழுங்குகின்ற ர்.  இ6ன்விமைளவ�க ப�திக்கப்படுபவர்களுக்கு வயிற்றுவலி,
6மைGவலி ஆகிய பிரச்மை கள் ஏற்படுகின்ற . 

இவர்கள்  6ங்கள்  உடலிலுள்ள  முடிமைய  பிடுங்குவவோ6�டு  நிற்பதில்மைG.
6ங்கள் வீட்டு செசல்Gப் பிர�ணிகமைளயும் சும்�� விடுவதில்மைG.  எ வோவ
ப�திக்கப்பட்ட வோநா�ய�ளிகளுக்கு சரிய�  உளவியல் சிகிச்மைச அளிப்பது
அவசியம்.  இதுவும்  ஓசிடி  வமைகயில்  வோசரும்.  செபண்கள்  இப்ப�திப்புக்கு
அதிகம் உள்ள�கின்ற ர். 

அறிகுறிகள்

சமூக நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து 6னிய�க இருப்ப�ர்கள். 

தி சரி பணிகமைளக்கூட அக்கமைறய�கச் செசய்ய ��ட்ட�ர்கள். 

அமை த்து செசயல்கமைளயும் ப6ற்றத்வோ6�டு செசய்வ�ர்கள். சுயநாம்பிக்மைக மிக
குமைறவ�கவோவ இருக்கும். 

குற்ற உ&ர்வும் அவ�� மும் செக�ண்டிருப்ப�ர்கள். 



சிகிச்மைச 

உளவியல்  வல்லுநார்  ப�திக்கப்பட்ட  நாபர்களுக்கு  ப6ற்ற  உ&ர்மைவக்
குமைறக்கும்  பல்வோவறு  பயிற்சிகமைள  வழங்குவ�ர்கள்.  இ6ற்க�க
�ருந்துகமைளயும் பரிந்துமைரப்ப�ர்கள். 
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நா�ன் வோநா�ய�ளி! - இல்செ ஸ் ஆன்மைசட்டி டிஸ்ஆர்டர் 

இ6மை  மைxப்வோப�க�ண்ட்ரிய� என்ப�ர்கள். பிகு(Piku) படத்தில், அமி6�ப்
பச்சன்,  �Gம்  கழிக்கும்  பிரச்மை மைய  செபரிதுபடுத்திக்செக�ண்வோட
இருப்ப�ர்  அல்Gவ�?  அவோ66�ன்.  6 க்கிருக்கும்  சிறிய  பிரச்மை மைய
{ங்கர் செGவலுக்கு பிர��ண்ட��க நிமை த்து பயப்படுவ�ர்கள். 

சுட்டுவிரலில்  அடிபட்டிருக்கும்.  அ6ன்  மூGம்  உடசெGங்கும்
செ6�ட்டுப்ப�ர்த்து  அமை த்து  இடங்களிலும்  வலிக்கிறது  என்ப�ர்கள்.
இ6யம்,  நாரம்பு�ண்டGம்,  குடல்  ஆகிய  இடங்களில்  பிரச்மை ய�க
இருக்கிறது  எ  புக�ர்  செக�டுப்ப�ர்கள்.  நியூசெபர்க்  வோப�ன்ற  வோச�6மை 
மை�யங்களில்  ஆயிரக்க&க்க�  முமைற  வோச�6மை  செசய்துசெக�ண்வோட
இருப்ப�ர்கள்.  அவர்கள் வோநா�ய் அறிகுறிகள் இல்மைG என்ற�லும்,  நால்G�
ப�ர்த்திருக்க ��ட்டீங்க,  இன்செ �ருமுமைற ப�ருங்கவோளன் எ  செ6�ந்6ரவு
செசய்வ�ர்கள். 

உண்மை�யில்  வலி  என்பவோ6  இருக்க�து.  அப்படி  உடல்  உப�மை6கள்
இருந்6�லும்  அது இவர்கள்  �ருத்துவர்களிடம் நாண்பர்களிடம் புGம்பும்
அளவு இருக்க�து. 

�ருத்துவர்களின்  பல்வோவறு  செ6ரபி  வகுப்புகள்,  �ருந்துகள்  மூGம்
பிரச்மை மையக் கட்டுக்குள் செக�ண்டு வரG�ம். 
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வோபரழிவு ஏற்படுத்தும் ப�திப்பு!

பிடிஎஸ்டி – வோப�ஸ்ட் டிர��டிக் ஸ்டிசெரஸ் டிஸ்ஆர்டர்

நா�ட்டில் நாடக்கும் வோப�ர்,  செப�ருள�6�ர  சீரழிவு,  அன்பு செக�ண்டிருந்6
நாண்பர் அல்Gது உறவி ரின் �மைறவு ஆகியவற்மைற பிடிஎஸ்டி ப�திப்மைப
ஒருவருக்கு ஏற்படுத்தும். இ6ன்விமைளவ�க இப்ப�திப்புக்கு உட்பட்டவர்கள்
அதிகம் வோக�பம் செக�ள்வ�ர்கள். இரவில் தூக்கம் வர�து, வோபனிக் 6�க்கு6ல்
அறிகுறிகள�  இ6யத்துடிப்பு  அதிகரிப்பு,  வியர்மைவ  சுரப்பது,  க�து
�ந்6�� து வோப�ன்ற 6ன்மை�மைய அமைடவ�ர்கள்.  செசய்யும் வி{யங்களில்
கவ ம்  இருக்க�து.  அடிக்கடி  க வு  கண்டு  அGறுவ�ர்கள்.  முகத்தில்
விரக்தி படிந்திருக்கும். 

செபரும்ப�லும்  வோப�ரில்  பங்வோகற்ற  ர�ணுவ  வீரர்களுக்கு  இந்6  � நாG
பிரச்மை  உருவ�கும். எ வோவ �ருத்துவர்களின் ஆவோG�சமை கமைளப் செபற்று
செ6ரபி  வகுப்புகளில்  கGந்துசெக�ள்வது,  வோநார்�மைறய�  எண்&ங்கமைள
வளர்ப்பது  முக்கிய��கும்.  குழுவ�க  செ6ரபி  எடுப்பது  இதில்  நால்G
பயன்கமைள ஏற்படுத்துகிறது. 

ப6ற்றம் செக�டுக்கும் எண்&ங்கள் உடலில் ஆபத்6�  சூழலில் சுரக்கும்
அட்ரி லிமை  சுரக்க மைவக்கிறது.  இ6ன் விமைளவ�க உடல் வோ6மைவயின்றி
எச்சரிக்மைக  அமைடகிறது.  இதில்  மூமைளயிலுள்ள  மைxப்வோப�6�G�ஸ்
முக்கிய��  பங்மைக வகிக்கிறது. 
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தீப்செப�றி!

ஏஎஸ்ஆர் – அக்யூட் ஸ்டிசெரஸ் டிஸ்ஆர்டர் 

ச�மைGயில் செசல்லும்வோப�து ஏற்படும் வோப�க்குவரத்து செநாரிசல், விபத்து எ 
சின்  சம்பவங்கள்  கூட  ஒருவருக்கு  ஏஎஸ்ஆமைர  தூண்டிவிடக்கூடும்.
இ6 �ல்  இவர்களின்  உடலில்  வோபனிக்  6�க்கு6ல்  ஏற்படும்.  எந்6
வி{யத்திலும்  கவ ம்  செசலுத்6முடிய�து,  உ&ர்ச்சிகமைள  இவர்கள�ல்
கட்டுப்படுத்6  முடிய��ல்  அந்6  இடத்தில்  செவடித்துவிடுவ�ர்கள்.
செபரும்ப�லும் நாடக்கும் சம்பவங்களுக்கு இவர்களது பதில்,  ஆவோவச�� 
உ&ர்ச்சிகர��  பதிGடிய�க இருக்கும்.  இது இவர்களது வ�ழ்க்மைகமைய
செபரும் சிக்கலில் 6ள்ளும். 

இந்6 அறிகுறிகள் இருந்6�ல் ஆவோற ��6ங்களில் பிடிஎஸ்டி குமைறப�ட்டுக்கு
இந்நாபர்கள்  ஆள�வ�ர்கள்.  குறிப்பிட்ட  நிகழ்ச்சி  க�ர&��க  உருவ�கிற
ப�திப்பு  ஒரு��6ம்  வமைர  இருக்கும்.  பிடிஎஸ்டி  அறிகுறிகள்  மூன்று
��6ங்கள் வமைர உடலில் இருக்கும். 

இ6ற்கு  6னிவோய  �ருந்துகள்  ஏதுமில்மைG.  ப�திக்கப்பட்டவர்களின்
நாண்பர்கள் அவர்களிடம் வோபசி ஆ6ரவ�க இருந்6�ல் வோப�தும்.  உளவியல்
வல்லுநார்கள் இ6ற்செக  6னி செ6ரபிகமைள வழங்குகிற�ர்கள். 
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முடிவில்G�6 வோச�கம்!

அட்செஜஸ்ட்செ�ண்ட் டிஸ்ஆர்டர்

குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் இறப்பு,  செபற்வோற�ரின் சண்மைட,  விவ�கரத்து,
வோநா�ய், க�யமுறுவது, இடம்செபயர்வு, வோவமைGயின்மை�, வோவமைGயில் செநாருக்கடி
ஆகியவற்ற�ல் ப�திக்கப்படுபவர்களுக்கு வோநாரும் குமைறப�டு இது. 

அதிகபட்சம்  மூன்று  ��6ங்களுக்கள்  அந்6  பிரச்மை மைய  ச��ளிக்க
பழகிவிட்ட�ல் எந்6  சிக்கலும் இல்மைG.  ஆ �ல் அமை6யும்  மீறி  சூழல்
செசல்லும்வோப�து உளவியல் வல்லுநார்களின் ஆவோG�சமை யும்,  �ருந்துகளும்
வோ6மைவப்படும். 

தூக்கமின்மை�,  எப்வோப�தும்  வோச�க��க  இருப்பது,  ப6ற்றம்  செக�ள்வது,
செசய்யும் பணியில் கவ மின்மை�யுடன் செசயல்படுவது,  அழுதுசெக�ண்வோட
இருப்பது  செப�துவ�  அறிகுறிகள�கும்.  மூன்று  ��6ங்களிலிருந்து
ஆறு��6ங்களுக்கு  ஒருவருக்கு  இந்6  அறிகுறிகள்  இருந்6�ல்  அவருக்கு
எதிர்�மைறய�  எண்&ங்கள்  உருவ�கும்.  அது  அவரின்  செச�ந்6,
6னிப்பட்ட வ�ழ்க்மைகமைய ப�திக்கும். 
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அன்பில்G�6 � து!

ரிய�க்டிவ் டிட�ச்செ�ன்ட் டிஸ்ஆர்டர் 

குழந்மை6கள்  பிறந்து  வளரும்வோப�து  6�யுடன்  � 6ளவில்,  உடGளவில்
ஒன்றிமை&ந்து  இருக்கவோவண்டும்.  அக்க�Gகட்டங்களில்  அவர்களுக்கு
இமைடயில்  சரிய�  செ6�டர்பு  அமை�ய�6வோப�து  குழந்மை6களின்
ஆளுமை�யில்  பல்வோவறு  குளறுபடிகள்  ஏற்படும்.  6ன் ம்பிக்மைகயின்மை�,
சமூகவிGகல்,  பிறருடன்  பழகுவதில்  6டு��ற்றம்,  �  அழுத்6ம்
ஆகியவற்மைற எதிர்செக�ள்ள வோநாரிடும். 

6�யின்  அன்மைப  செபற�6வர்கள்  எளிதில்  �  அழுத்6த்திற்கு
உட்படுவ�ர்கள்.  நிஜத்மை6யும்,  6 து  � திலுள்ள  எதிர்ப�ர்ப்மைபயும்
செப�ருத்திப் ப�ர்த்து ஏ��ற்றம் அமைடவ�ர்கள். 

செபரும்ப�லும்  சமூகத்மை6  விட்டு  6னிமை�ப்படுத்திக்  செக�ள்வ�ர்கள்.
இ6ன்விமைளவ�க  இவர்கள்  ஒன்மைறக்  கற்றுக்செக�ள்வது  கடி ம்.  அதில்
வோ�ம்படுவதும் சிர�ம். 

எளிதில் 6ன் மீ6�  நாம்பிக்மைகமைய இழப்ப�ர்கள்.  சிறுவயதில் 6�யுடன்
சரிய�  செ6�டர்பு  இல்G�6வர்கள�ல்,  வளர்ந்6பிறகும்  நாம்பிக்மைகய� 
உறவுகமைள  வளர்த்செ6டுக்க  முடிய�து.  சமூகத்திலிருந்து  6ன்மை 
விGக்கிக்செக�ள்வ6�ல் பல்வோவறு சவ�ல்கமைள சந்திக்கும்படி இருக்கும். 

6ங்கள் இளமை�க்க�G வோச�கங்கமைள �றக்க �து,  வோப�மை6ப்செப�ருட்கமைள
நா�டுவ�ர்கள். 
. 
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பரபரக்கும் குழந்மை6கள்

ஏடிசெxச்டி- அட்செடன்{ன் செடஃபிசிட் மைxப்பர் 
ஆக்டிவிட்டி டிஸ்ஆர்டர்

மூமைளயிலுள்ள  நாரம்பு�ண்டGத்தில்  ஏற்படும்  குமைறப�டு.  இ6ன்
க�ர&��க குழந்மை6கள் பரபர சுறுசுறுசெவ  கட்டுப்படுத்6 முடிய�6படி
வோவமைGகமைள  செசய்வ�ர்கள்.  உ&ர்ச்சிகமைள  கட்டுப்படுத்6  செ6ரிய��ல்
இருப்ப�ர்கள்.  இமைடயற�து  ஏ6�வது  ஒன்மைற  செசய்துசெக�ண்வோட
இருப்ப6�ல் ஓய்வு என்பவோ6 இவர்களுக்குத் செ6ரிய�து. 

வோ�வோG�ட்ட��க ப�ர்த்6�ல் இது நால்G வி{யம்6�வோ  என்று செ6ரியும்.
ஆ �ல் வகுப்பில் இவர்கள�ல் ஓரிடத்தில் அ�ர்ந்து ப�டங்கமைள வோகட்க
முடிய�து.  அ6 �ல்  அமை த்து  வகுப்புகளிலும்  வகுப்புக்கு  செவளியில்
அவுட்ஸ்வோடண்டிங்க�க நிற்ப�ர்கள்.  அல்Gது இவர்கமைள நீங்கள் சிறப்புக்
குழந்மை6கள் பள்ளிகளில்6�ன் வோசர்க்க வோவண்டியிருக்கும். 

�ரபணு,  சூழல்,  பிறக்கும்வோப�து  குமைறந்6  எமைட,  கருவிலிருந்து
முன்கூட்டிவோய பிறப்பது ஆகியவற்ற�ல் ஏடிசெxச்டி பிரச்மை  ஏற்படுவ6�க
ஆய்வு வல்லுநார்கள் கணிக்கிற�ர்கள். 

குழந்மை6ய�க  இருக்கும்வோப�தும்  இந்6ச்  குமைறப�ட்மைடக்  கண்டுபிடிப்பது
கடி ம்.  அப்படி  கண்டுபிடித்6�ல்  இமைளஞர�கும்வோப�து  அவருக்கு
ஏற்படும் வோவமைGவ�ய்ப்பு, உயர்கல்வி ஆகிய சிக்கல்கமைளத் தீர்க்க முடியும். 
இக்குழந்மை6களின்  நாடவடிக்மைககமைள  கண்க�ணித்து  அப்புறம்6�ன்
ஏடிசெxச்டி  பிரச்மை மையக்  கண்டறிய  முடியும்.  எவ்வளவு  வோவக��க
கண்டுபிடிக்கிறீர்கவோள�  அவ்வளவு  உங்களுக்கும்,  உங்கள்  குழந்மை6க்கும்
நால்Gது. 



இவர்கமைள ஆண்டவவோ  வந்து செச�ன் �லும் உட்க�ர மைவக்க முடிய�து.
எழுந்து  அங்குமிங்கும்  நாடப்ப�ர்கள்.  ஓடுவ�ர்கள்.  இ6ன்  க�ர&��க
வகுப்பில் அ�ரச்செசய்து ஒரு வி{யத்மை6ச் செச�ல்லிக்செக�டுப்பது.. ம்x�ம்
என்  செசய்6�லும் நாடக்க�து. 

மைக,  க�ல்,  6மைG  எ  உடல்  ப�கங்கமைள  வோ6மைவவோய�  இல்மைGவோய�
அமைசத்துக்செக�ண்வோட இருப்ப�ர்கள். இது நிற்கும்வோப�தும், நாடக்கும்வோப�தும்
நாடக்கும். 

நா�க்கு  க�து  செசவிவோட�  எனும்படி  அமை த்து  வி{யங்கமைளயும்  சத்6ம்
வோப�ட்டு  செச�ல்லிவிட்டுத்6�ன்  செசய்வ�ர்கள்.  செ�ன்மை�ய�க  வோபசுவது
என்பது இவர்களுக்குத் செ6ரிய�து. 

எப்வோப�து ஏ6�வது ஒரு வி{யத்மை6 செசய்துசெக�ண்வோட இருப்ப6�ல் அது
அவர்களின் உயிருக்கு ஆபத்து, ஆபத்தில்மைG என்பமை6 உ&ர��ட்ட�ர்கள்.
நிமைறய வி{யங்கமைள டக்செக  �றந்துவிடுவ�ர்கள். 

எமை6யும்  கவ த்தில்  செக�ள்ள  ��ட்ட�ர்கள்.  ய�ர�வது  வோபசும்வோப�து
இமைடயில்  திடீசெர  புகுந்து  வோபசுவ�ர்கள்.  எமை6யும்  முழுமை�ய�க
செசய்ய��ட்ட�ர்கள். எளிதில் கவ ம் கமைGந்துவிடும். 

செப�ருட்கமைள எளிதில் கீவோழ வோப�ட்டு உமைடத்துவிடுவ�ர்கள். 

டிவி  செ6�குப்ப�ளர்கமைள  விட  அதிகம்  வோபசுவ�ர்கள்.  அவர்கமைளப்
வோப�Gவோவ  வோய�சிக்க��ல்  வோபசுவ�ர்கள்.  பிறர்  வோபச  வ�ய்ப்வோப  6ர
��ட்ட�ர்கள். 

தி சரி  இக்குழந்மை6கள்  என்  செசய்யவோவண்டும்  என்பமை6  பட்டியல்
வோப�ட்டு அவர்கள் அமை6ப் புரிந்துசெக�ள்ளும்படி கூறவோவண்டும்.  இ6மை 
பட��கவோவ, எழுத்துக்கள�கவோவ நீங்கள் உருவ�க்கG�ம். 

குழந்மை6கள்  குறிப்பிட்ட  வி{யங்கமைளச்  செசய்6�ல்  அவர்களுக்கு
பரிசுகமைள  வழங்கG�ம்.  இ6 �ல்  வி{யங்கமைள  கவ ம்  சி6ற��ல்
அவர்கள் செசய்து முடிக்க முடியும். 



குழந்மை6களிடம்  என்  எதிர்ப�ர்க்கிவோற�ம்  என்பமை6  செபற்வோற�ர்  புரிய
மைவக்கவோவண்டும். அப்வோப�து6�ன் அவர்களுக்கு நால்G பழக்கவழக்கங்கமைள
கற்றுக்செக�டுக்க முடியும். 

ஏடிசெxச்டி  குமைறப�டு  செக�ண்ட  குழந்மை6களுக்கு  6னிவோய  செ6ரபிகள்
உண்டு.  அ6மை  செபற்வோற�ர்  ஏற்று  செசய்யG�ம்.  மூமைளயிலுள்ள
வோட�பமை�ன்  சுரப்பு  இவர்களுக்கு  அதிகம்  என்ப6�ல்,  அ6மை 
தூண்டிவிடக்கூடிய டீ, க�பி ப� ங்கமைள குடிக்க 6ரக்கூட�து. அவர்கமைள
அமை�திபடுத்தி �வோG  அவர்களின்  செசயல்ப�டுகள்  குமைறயும்  என்பமை6
� தில் செக�ள்ளுங்கள். 
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6கவல்செ6�டர்பில் 6டு��ற்றம்

ஏஎஸ்டி - ஆட்டிசம் ஸ்செபக்ட்ரம் டிஸ்ஆர்டர்

இக்குமைறப�ட்டுக்கு  தீர்வு  கிமைடய�து.  வ�ழ்க்மைக  முழுவதும்  பிறருடன்
6கவல் செ6�டர்பு செசய்வதில் 6டு��றியபடி இருப்ப�ர்கள்.  சமூகத்வோ6�டு
இமை&ந்து செசல்வது இவர்களுக்கு கடி ம். 

குழந்மை6களுக்கு  வ�ர்த்மை6கமைளச்  செச�ல்லுவதில்  கடி ம்,  வயது
வந்6வர்களுக்கு சமூகத்வோ6�டு இமை&ந்து செசல்வதில் 6டு��ற்றம் என்ற�ல்
அவர்களுக்கு ஏஎஸ்டி பிரச்மை  இருக்கிறது எ  புரிந்துசெக�ள்ளG�ம்.

குழந்மை6கள் சிG வ�ர்த்மை6கள்,  செச�ற்கமைள �ட்டுவோ� திரும்ப திரும்பச்
செச�ல்லுவ�ர்கள்.  உடல்  இயக்க  முமைறயில்  6டு��ற்றம்  இருக்கும்.
கண்கமைளப் ப�ர்த்து வோபச ��ட்ட�ர்கள்.  தூக்க குமைறப�டுகள் ஆகியமைவ
செப�துவ�  அறிகுறிகள்.  இதில் நிமைGமை� தீவிர�மைடந்6�ல் குழந்மை6கள்
�  அழுத்6த்திற்க�  அறிகுறிகமைள செவளிப்படுத்துவ�ர்கள். 

செபற்வோற�ருக்கு �து அருந்தும் பழக்கம் இருப்பது,  �ரபணு ச�ர்ந்6 சிக்கல்,
திட்டமிட்ட க�Gத்திற்கு முன்வோப குழந்மை6 பிறப்பது ஆகிய க�ர&ங்கள�ல்
குழந்மை6களுக்கு  ஆட்டிச  ப�திப்பு  ஏற்படG�ம்.  ஆட்டிசம்  பற்றி
விழிப்பு&ர்வு  ஏற்படுத்தி  வரும்  எழுத்6�ளர்  ப�Gப�ரதி  6ன்முமை ப்பு
குமைறப�டு எ  இ6மை  6ன்னுமைடய நூலில் கூறுகிற�ர்.  ஆ �ல் இங்கு
அமை வருக்கும்  புரியவோவண்டும்  என்ப6ற்க�க  ஆட்டிசம்  என்வோற
குறிப்பிடுகிவோற�ம்.  6மைசச்சிமை6வு  வோநா�ய்,  டவுண் சிண்ட்வோர�ம்,  செசரிப்ரல்
ப�ல்சி ஆகியமைவ ஆட்டிசத்வோ6�டு செ6�டர்புமைடய குமைறப�டுகள�கும். 

அறிகுறிகள்

செ��ழிமைய  6��6��கவோவ  கற்கத்  செ6�டங்குவ�ர்கள்.  அ6ன்  செப�ருமைள
உ&ர்ந்துசெக�ள்வது கடி ம். எ வோவ குறிப்பிட்ட கட்டுமைரமையப் படித்6�ல்
அதிலுள்ள நாமைகச்சுமைவமைய இவர்கள�ல் புரிந்துசெக�ள்ள முடிய�து. 



சமூகத்வோ6�டு இமை&ந்து பழக முடிய�து.  ஒருவரின் அந்6ரங்கம் அவரின்
செ��ழி, உடல்செ��ழி ஆகியவற்மைற இவர்கள�ல் புரிந்துசெக�ள்ள முடிய�து.
இவர்கள் 6 க்குத் வோ6�ன்றியமை6 செச�ல்லிக்செக�ண்டிருப்ப�ர்கள் அல்Gது
பிறர்  வோபசியமை6  திரும்ப  செச�ல்லிக்செக�ண்டிருப்ப�ர்கள்.  சிG  உடல்
அமைசவுகமைள திரும்ப திரும்ப சலிப்வோபயின்றி செசய்வ�ர்கள்.  அமை6ப்பற்றிய
உ&ர்வு இவர்களிடம் இருக்க�து. 

ஒலி  இவர்கமைளக்  கட்டுப்படுத்தும்.  அதிக  இமைரச்சG�  இடங்கமைளக்
கண்ட�ல் ப6றி ஓடுவ�ர்கள்.  உடலின் வோ��ட்ட�ர் அமை�ப்புகள் சரிய�க
செசயல்பட�து  என்ப6�ல்  இவர்கள�ல்  வோப �  பிடித்து  அழக�க
முத்துவோப�G எல்G�ம் எழு6 முடிய�து. கண்களில் தூசு விழுகிறது என்ற�ல்
அ6மை  முன்கூட்டிவோய 6டுக்கத் செ6ரிய�து. 

பிறரின் வோக�&த்திலிருந்து வி{யங்கமைள அணுகத் செ6ரிய�து.  அ6 �ல்
இவர்களிடம் செப�ய் செச�ன் �ல் கூட அ6மை  உண்மை�ய�,  செப�ய்ய�
எ  வோவறுபடுத்தி புரிந்துசெக�ள்ள முடிய�து. 

ஆட்டிசம்  என்ற  குமைறப�ட்மைட  கு&ப்படுத்6  முடிய�து.  பல்வோவறு
செ6ரபிகமைள ஆட்டிச வல்லுநார்கள் நாடத்துகின்ற ர்.  இ6ற்க�  கட்ட&ம்
என்பது  அதிகம்  என்ற�லும்  குழந்மை6கமைள  இவ்வுGகில்  சமூகத்வோ6�டு
இமை&ந்து வ�ழ மைவக்க இவற்மைற நீங்கள் செசய்து6�ன் ஆகவோவண்டும். 
இவற்மைற  முழுமை�ய�க  அறிய  எழுத்6�ளர்,  ஆட்டிச  செசயல்ப�ட்ட�ளர்
ப�Gப�ரதி, அவரது �மை வி Gஷ்மி ஆகிவோய�ர் எழுதிய நூல்கள் உ6வும். 

ப�Gப�ரதியின் வமைGத்6ளம்
blog.balabharathi.net
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இது நிஜ��?

ஸிவோச�செபசெரனிய�

ஸிவோச�செபசெரனிய� ப�திப்பு உGகிலுள்ள  1.1  ச6வீ6 வயது வந்வோ6�ருக்கு
இருக்கிறது.  இந்6 வ�ர்த்மை6 கிவோரக்கத்திலிருந்து வந்6து.  இ6ற்கு செப�ருள்,
பிளவுபட்ட � ம். வோநாரடிய�க செப�ருள் செக�ள்ள�தீர்கள். 

இக்குமைறப�ட்ட�ல்  ப�திக்கப்பட்டவர்  கற்பமை யில்  ப�ர்க்கும்
வி{யங்கமைள  நிஜம்  என்று  நாம்புவ�ர்.  அது  சமூகத்திலிருந்து  அவரது
இருப்மைப  தூர��க்கும்.  வோப�மை6ப்செப�ருட்கள்,  �துப�  பழக்கம்
செக�ண்டவர்களுக்கு நா�ளமைடவில் இப்பிரச்மை  ஏற்படும் வ�ய்ப்பு உள்ளது.

�ரபணு  ரீதிய�க,  6�யின்  கருவமைறயில்  இருக்கும்வோப�து  ஏற்படும்
அச�6�ர& ��ற்றங்கள்,  சூழல் க�ர&ங்கள் ஆகியவற்மைற இக்குமைறப�டு
ஏற்படுவ6ற்க�  க�ர&��கச் செச�ல்லுகிற�ர்கள். 

மூமைளயிலுள்ள  நியூர�ன்களில்  அபரிமி6��க  சுரக்கும்  வோட�பமை�ன்,
செசரவோட�னின்  ஆகியவற்றின்  ப�திப்பி �லும்  இக்குமைறப�டு
தீவிர�மைடகிறது.  குடும்பம்  ச�ர்ந்6  பிரச்மை கள�ல்  ஸிவோச�செபசெரனிய�
ஏற்படுவ6�க  இருப6�ம்  நூற்ற�ண்டில்  செ6�டக்கத்தில்  கூறிவந்6 ர்.
ஆ �ல் அ6ற்கு உறுதிய�  அறிவியல் ஆ6�ரங்கள் இல்மைG. 

இக்குமைறப�ட்டிற்கு  �ருந்துகள்  கிமைடய�து.  கட்டுப்படுத்6  முடியும்.
அ6வோ �டு வ�ழப்பழகிக்செக�ள்வது சிறப்பு. 

வோநார்�மைற எதிர்�மைற அறிகுறிகமைளப் ப�ர்ப்வோப�ம். 

செ6ரிந்6வர்களில் குரலில், அல்Gது செ6ரிய�6 குரல்கள�க க�தில் வோகட்கும். 
வோர�ஸ்  கGரில்  எருமை�  நிற்பது  வோப�G  கண்களில்  க�ட்சி  செ6ன்படும்.
செபரும்ப�G�வோ �ர்க்கு வன்முமைற க�ட்சிகள் செ6ரியும்.  இமைவ கற்பமை க்
க�ட்சிகள். 



உடலில் எறும்புகள் ஊர்ந்து செசல்வது வோப�ன்ற உ&ர்வுகள் உண்ட�கும். 
உ&வுப்செப�ருட்களிலிருந்து வரும் சுமைவகமைள,  �&ங்கமைள வோவறுபடுத்தி
அறியமுடிய�து. 

ஒரு  �னி6ர்  6ன்மை  புகழ்செபற்றவர�க  நிமை த்துக்செக�ள்வ�ர்.  ய�வோர�
6ன்மை  பின்செ6�டர்வ6�க,  சதிவமைGகமைளப்  பின்னுவ6�க
நிமை த்துக்செக�ள்வது. 

6ன்மை  ய�வோர� கட்டுப்படுத்துவ6�க நிமை த்துக்செக�ள்வது. 

எதிர்�மைற 

தீவிர��  நிமைGயில் கீழ்க்கண்ட அறிகுறிகமைள செவளிப்படுத்துவ�ர்கள். 
இவர்கவோள�டு 6கவல்செ6�டர்பு செக�ள்வது கடி ம்.  கண்கமைளப் ப�ர்த்து
வோபச  ��ட்ட�ர்கள்.  உடலுக்கும்  வோபசுவ6ற்கு��  செ6�டர்பு
விடுபட்டுவிடும். 

உ&ர்ச்சிகமைள  செவளிப்படுத்துவது  குமைறவ�க  இருக்கும்.  க�ஞ்ச �
படத்மை6ப்  ப�ர்க்கும்வோப�தும்,  கிரி  படம்  ப�ர்க்கும்வோப�தும்  ஒவோர
��திரிய�  உ&ர்ச்சிகமைள  செவளிப்படுத்துவ�ர்.  �கிழ்ச்சிமைய  முகத்தில்
வோ6ட வோவண்டியிருக்கும். 

தூக்க  வோநாரம்  ��றும்.  அதிகவோநாரம்  படுக்மைகயில்  தூங்குவ�ர்கள்.
நீண்டவோநார��க ஒவோர நிமைGயில் அ�ர்ந்து இருப்ப�ர்கள். 

நா�கGட்சுமி  சண்முகத்தின்  செ��ழிசெபயர்ப்மைப  படித்6�லும்  அவரது
ஆளுமை�  வகுப்பில்  பங்வோகற்ற�லும்  கூட  இவருக்கு  வ�ழ்க்மைகயில்
நாம்பிக்மைகவோய வர�து. தி சரி நாடவடிக்மைககளும் படுவோ��ச��க இருக்கும். 
6�ன்  வோபசும்  வி{யங்கள்,  அமை6செய�ட்டி  செசய்யும்  செசயல்ப�டுகள்
எ6மை யும் நிமை வில் மைவத்திருக்க ��ட்ட�ர். 

செப�ங்கலுக்கு  வடகறிமைய  மைவத்து  ப�ர்சல்  கட்டுவது  வோப�G
செசயல்ப�டுகளுக்கு  செப�ருத்6வோ�  இருக்க�து.  ஆ �ல்  அப்படித்6�ன்
நாடந்துசெக�ள்வ�ர்கள். 

சமூகம்  ச�ர்ந்6  6 து  நாண்பர்கள்  ச�ர்ந்6  விழ�க்களில்  செபரும்ப�லும்
பங்வோகற்பமை6த் 6விர்ப்ப�ர்கள். 



சமூக  6ன் �ர்வGர்கள்,  �ருத்துவர்கள்,  �ருந்6கங்கள் எ  அமை வரும்
ஒன்ற�கச்வோசர்ந்து  செசயல்பட்ட�ல்  �ட்டுவோ�  இவர்களின்  ப�திப்புகமைள
எதிர்�மைறய�க செசல்G முடிய�6படி 6டுக்க முடியும். 

இவர்களுக்க�  � நிமைGமைய ச�ப்படுத்தும் �ருந்துகள் உண்டு. வோநா�மையத்
தீர்க்க முடிய�து. கட்டுப்ப�ட்டிற்குள் மைவத்துக்செக�ள்ளG�ம். 
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கட்டுப்படுத்6 முடிய�6வர்கள்

ஸிவோச�அஃசெபக்டிவ் டிஸ்ஆர்டர்

�ரபணுக்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் � நாGப் பிரச்மை  இது. உGகில் ஒரு
ச6வீ6  �க்கள்செ6�மைகயி ர்  இவ்வமைக  � நாGப்  பிரச்மை கள�ல்
ப�திக்கப்பட்டுள்ள ர்.  �  அழுத்6ம்,  ஆளுமை�  பிறழ்வு  வோப�ன்ற
அறிகுறிகள் ஒருவருக்கு க�&ப்படும். 

இந்6  பிரச்மை மைய  ஒருவர்  அமைடய�ளம்  க�ண்பது  எளிது.  ஒருவமைர
ய�ரும் பர��ரித்து வளர்க்கவில்மைG என்ற�ல்,  ஒரு இடத்தில் ஒருவர�ல்
செப�ருந்திப் வோப�கமுடியவில்மைG எனும் சூழல்களில் ஸிவோச�அஃசெபக்டிவ்
டிஸ்ஆர்டர்  பிரச்மை க்க�  அறிகுறிகள்  செவளிப்படும்.  இரண்டு
வ�ரங்களுக்கு  வோ�ல்  அறிகுறிகள்  செ6�டர்ந்6�ல்  கண்டிப்ப�க  உளவியல்
வல்லுநார்களின்  ஆவோG�சமை யும்,  அவரின்  பரிந்துமைரயின்படி
�ருந்துகமைளயும் ச�ப்பிடவோவண்டும். 

துறுதுறுசெவ  ஏ6�வது  வோவமைGகமைளச்  செசய்6படி  இருப்ப�ர்கள்.
கட்டுப்படுத்6வோவ  முடிய�து.  சவ�G�  பGரும்  செசய்ய  பயப்படும்
வி{யங்கமைளச்  செசய்வ�ர்கள்.  உ&ர்ச்சி  செக�ந்6ளிப்ப�  நிமைGயில்
இருப்ப�ர்கள். குமைறவ�கவோவ தூங்குவ�ர்கள். 

ஏண்ட�  எரு�ச்ச�ணிமைய  மூஞ்சியில்  அப்பிய  ��திரி  இருக்வோக  எ 
நாண்பர்கவோளவோய வோகட்க மைவக்கும் அளவு வோச�க��க இருப்ப�ர்கள். � தில்
தீவிர��  செவறுமை� உ&ர்வு இருக்கும். 6ற்செக�மைGக்கும் முயல்வ�ர்கள். 
செப�துவ�  �  அழுத்6 அறிகுறிகமைள செவளிப்படுத்துவ�ர்கள். 

6 து  எண்&ங்கள்,  செசயல்ப�டுகள்,  விமைளவுகள்  ஆகியவற்மைறப்  பற்றி
கவ ��க இருக்கவோவண்டும். இ6ற்க�க உளவியல் வல்லுநார்கள் செக�டுக்கும்
ஆவோG�சமை கமைளப்  பின்பற்ற  வோவண்டும்.  � நிமைGமைய  ச�நிமைGக்கு
செக�ண்டு வரும் �ருந்துகமைள சிG க�Gம் ச�ப்பிடுவது மிக அவசியம். 



36

செ�� குரு!

கட்வோட�னிய�

எளிமை�ய�க செச�ன் �ல் முன் �ள் பிர6�ர்  �ன்வோ��கன் சிங் வோப�G
நாடக்கும்  அமை த்மை6யும்  கண்கGங்க  ப�ர்த்துவிட்டு  அமை�திய�க
இருப்ப�ர்கள்.  6�ன்  நிமை ப்பமை6  செவளிவோய  செச�ல்Gமுடிய�து.  மூன்று
வோவமைளயும்  வோச�க��கவோவ  இருப்ப�ர்கள்.  பலூன்  வோப�G  இருப்பவர்கள்
ஜீவோர�  வ�ட்ஸ் பல்ப் மைசசுக்கு ��றுவ�ர்கள்.  ஒல்லிய�க  இருப்பவர்கள்
ஆG�ரம் வோப�G ��றுவ6ற்கும் வ�ய்ப்புள்ளது.  தி சரி செசயல்ப�டுகளில்
ஆர்வம்  குமைறயும்.  செவளியில்  நாடக்கும்  நிகழ்ச்சிகளில்  பங்வோகற்க
��ட்ட�ர்கள்.  6ற்செக�மைG  எண்&ம்  6மைGதூக்கும்.  6�ன்  எ6ற்கும்
உ6வ�6வன் என்று உறுதிய�க எண்ணுவ�ர்கள். 

அறிகுறிகள்

நாடக்கும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு எதிர்விமை  இருக்க�து. இவர்கவோள நிமை த்6�லும்
உடலும்,  � மும் ஒத்துமைழக்க�து.  எ வோவ நீங்கள் க�சு செக�டுத்து வோபச
செச�ன் �லும் வோபசவோவ ��ட்ட�ர்கள்.

பிறர்  என்  வோபசுகிற�ர்கவோள  அமை6வோய  திரும்ப  திரும்ப  செச�ல்லிக்
செக�ண்டிருப்ப�ர்கள். 

செசரி�� க் வோக�ள�று உள்ளவர்கள் வோப�G முகத்மை6 மைவத்திருப்ப�ர்கள்.
தீவிர��  வயிற்றுவலிமைய  சந்திப்பவர்கமைளப்  வோப�G  முகம்  பல்வோவறு
சமிக்மைஞகமைள செவளிப்படுத்தும். 

உற்ச�க��க  வோபசி �லும்,  உள்குத்6�க  வோபசி �லும்  முகத்தில்  எந்6
உ&ர்ச்சியும்  இருக்க�து.  மைக,  க�ல்கமைளயும்  கூட  அடிக்கடி  ��ற்றி
மைவக்க��ட்ட�ர்கள். 



ஒவோர ��திரிய�  உடல் அமைசவுகமைளச் செசய்வ�ர்கள்.  �ற்றவர்களுமைடய
உடல்செ��ழிமைய அப்படிவோய க�ப்பி அடிப்ப�ர்கள். 

வ�ழ்க்மைகமைய  நாடத்துவ6ற்க�  பயிற்சிகவோள�டு  �ருந்துகமைளயும்  � நாG
�ருத்துவர்கள் பரிந்துமைரக்கின்ற ர். உ.6�. செபன்வோச�மைடயஸ்மைபன்ஸ். 

இவர்களின்  செ6ரபி,  பயிற்சிகள்  பய ளிக்கவில்மைG  என்ற�ல்,  6மைGயில்
ச�6 ங்கமைளப்  செப�ருத்தி  மின்ச�ரத்மை6  மூமைளக்கு  ப�ய்ச்சுவது
இறுதிக்கட்ட சிகிச்மைசய�கும். 
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கற்பமை யும் நிஜமும்!

செடல்யூஸ் ல் டிஸ்ஆர்டர்

கற்பமை ய�  வி{யங்கமைள  உருவ�க்கி  அமை6  நிஜத்துடன்  கGக்கி
குழம்புவது6�ன்  இப்பிரச்மை .  அரி6�கவோவ  �னி6ர்களுக்கு  வோநாருகிறது.
கற்பமை ய�க  நாடக்கும்  வி{யங்கமைள  நாமைடமுமைற  வ�ழ்க்மைகவோய�டு
குழப்பிக்செக�ள்வ6�ல் இவர்களுக்கு சமூக வ�ழ்க்மைக அமை�ய�து. 6ன்மை 
ய�வோர� பின்செ6�டர்கிற�ர்கள்,  உ&வில் வி{ம் கGந்துவிட்ட�ர்கள் எ 
நிமை த்து  பயந்துசெக�ண்டிருப்ப�ர்கள்.  அயல்கிரகவ�சிகள்  பூமிக்கு
வந்துவிட்ட6�க நிமை த்துக்கூட பயப்படுவ�ர்கள். 

உGகில்  0.2  ச6வீ6  �க்கள்  �ட்டுவோ�  இந்6  கற்பமை  ஏற்படுத்தும்
� ப்பிரச்மை க்கு உள்ள�கியிருக்கிற�ர்கள். 

�துப� ம்,  வோப�மை6ப்செப�ருட்கள்  பயன்ப�டு  இப்பிரச்மை மைய
தூண்டிவிடும் முக்கிய��  க�ரணி. 

அறிகுறிகள்

6ங்களின்  வோ6�லில்  எறும்புகள்  ஊர்ந்துசெக�ண்டிருப்ப6�க  அடிக்கடி
செச�ல்லுவ�ர்கள். 

பிரபG��க உள்ள நாடிமைக 6ன்மை  க�6லிப்ப6�க செச�ல்லுவ�ர்கள். அதீ6
மை6ரியத்தில் பிற செபண்கமைள க�6லிக்கச் செச�ல்லி மிரட்டுவ�ர்கள்.

 உGகிவோGவோய அரியதும், பிரமிப்பூட்டும் திறமை�கள் 6ன்னிடம் இருப்ப6�க
நாம்புவ�ர்கள். உGமைக உய்விக்க வந்6 கடவுளின் தூ6ர் நா�ன் என்ப�ர்கள். 
அவ�� ப்படுத்6ப்பட்ட6�க,  உளவு  ப�ர்க்கப்படுவ6�க
நிமை த்துக்செக�ள்வ�ர்கள். 



6ங்களின்  க&வர்  அல்Gது  �மை வி  6ன்மை  ஏ��ற்றுவ6�க
எண்ணுவ�ர்கள். 
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கமைGந்துவோப�கும் நிமை வு!

டிசெ�ன்ஷிய�

மூமைள நியூர�ன்களில்  ஏற்படும்  ப�திப்ப�ல்  இக்குமைறப�டு  ஏற்படுகிறது.
இவர்கள�ல்  வோ6தி,  கிழமை�,  நா�ட்கள்  எ  எமை6யும்  மைவத்துக்செக�ள்ள
முடிய�து.  முடிசெவடுக்க 6டு��றுவ�ர்கள்.  வோபசும்வோப�து அடுத்6 வ�ர்த்மை6
என்  வோபசுவது எ  செ6ரிய��ல் 6டு��றுவ�ர்கள். இ6 �ல் இவர்களின்
6ன் ம்பிக்மைக 6ளரும். �  அழுத்6த்தில் வீழ்வ�ர்கள். 

அல்சீ�ர்  வோநா�ய்  6�க்கு6ல்  டிசெ�ன்ஷிய�மைவ  உருவ�க்கும்.  மூமைளயில்
செசல்களுக்கு செவளிவோய ஏற்படும் புர6ம், பிற செசல்கமைளத் 6�க்கி அழிக்கும்.
இ6ன் க�ர&��க டிசெ�ன்ஷிய� ஏற்படும் வ�ய்ப்பு உருவ�கிறது.  முதிய
வயதில்6�ன்  டிசெ�ன்ஷிய  செ6�டங்குகிறது.  ஆ �ல்  ஐம்பது  வயதில்
இருப்பவர்களுக்கும் இப்வோப�து இந்வோநா�ய் வரத்செ6�டங்கியுள்ளது. 

வஸ்குGர்  டிசெ�ன்ஷிய�  வோநா�ய்  ப�திப்பு  ஏற்பட்ட�ல்,  புதிருக்கு  விமைட
செச�ல்லுவது, க�ர& அறிவு, நிமை வுத்திறன் ஆகியமைவ ப�திக்கப்படும். 
அல்சீ�ர் �ற்றும் ப�ர்க்கின்சன் வோநா�ய் ப�திப்பு உடலில் ஏற்படும்வோப�து,
பல்வோவறு கற்பமை ய�  வி{யங்கள் வோநா�ய�ளிகளுக்கு செ6ரிய செ6�டங்கும்.
 
பிரன்ட்செடம்செப�ரல் டிசெ�ன்ஷிய�

இந்6  ப�திப்பு  ஏற்படும்வோப�து  செ6ரிந்6  வோபசிவந்6  செ��ழிமைய  வோபச
முடிய�து. நாடவடிக்மைக, கு&ங்களில் ��ற்றம் ஏற்படும். 

அறிகுறிகள்

பிறருக்கு  டிசெ�ன்ஷிய�வ�ல்  ப�திக்கப்பட்டவர்கள்  வோபசுவது  புரிய�து.
செ��ழிமைய வோபசுவதும் கடி ��கவோவ இருக்கும். 



பிறர் வோபசுவமை6 இவர்கள�ல் புரிந்துசெக�ள்ள முடிய�து. 

எதிலும் கவ ம் இருக்க�து.  எ வோவ,  இவர்கள�ல் எந்6  பிரச்மை யிலும்
முடிவு  எடுக்க  முடிய�து.  6னிய�க  வ�ழ்வதும்  கடி ��கிக்செக�ண்வோட
வரும். 

டிசெ�ன்ஷிய�  வோநா�ய�ளிகளுக்கு  ஏற்படும்  ப�திப்புகள்
செப�துமை�ப்படுத்6ப்பட்ட6ல்G.  எ வோவ,  அவர்களுக்கு  தி சரி
செசய்யவோவண்டிய  பணிகமைள  அடிக்கடி  நிமை வுபடுத்6வோவண்டும்.
அவர்களுக்கு  பல்வோவறு  வ�க்கியங்கமைள,  உமைரய�டல்கமைள
படித்துக்க�ட்டG�ம்.  இச்செசயல்ப�டுகள்  மூGம்  நிமை வுத்திறமை 
அதிகரிக்க முடியும். 
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மூமைளயில் விழும் இடி!

சிடிஇ: குவோர�னிக் டிர���டிக் என்செசபவோG�பதி

க�ல்பந்து,  ரக்பி,  குத்துச்சண்மைட  ஆகிய  விமைளய�ட்டுக்கமைள
விமைளய�டுபவர்களுக்கு இப்பிரச்மை  ஏற்படும் வ�ய்ப்பு உள்ளது. 6மைGயில்
அடிபடுவ6�ல்  6மைGவலி,  கிறுகிறுப்பு,  ஞ�பக  �றதி,
முடிசெவடுக்கமுடிய��ல்  தி&றுவது,  உ&ர்ச்சிகமைள  கட்டுப்படுத்6
இயG�மை� ஆகிய ப�திப்புகள் ஏற்படுகின்ற . 

அசெ�ரிக்க�மைவச் வோசர்ந்6 க�ல்பந்துவீரர்கள்  99  ச6வீ6ம் வோபருக்கு சிடிஇ
ப�திப்புகள்  ஏற்பட்டுள்ள .  இந்6  ப�திப்பு  மூமைளயில்  ஏற்படுவமை6த்
6டுக்க 6மைGக்கவசம் அணிந்து விமைளய�டுவது முக்கியம். 

சிடிஇ ப�திப்பு தீவிர��கும்வோப�து ப�ர்க்கின்சன், டிசெ�ன்ஷிய� ப�திப்புகள்
செவளித்செ6ரியத்  செ6�டங்கும்.  6மைGயில்  மூன்றுமுமைறக்கு  வோ�ல்
அடிபட்ட�ல்  சிடிஇ  குமைறப�டு  ஏற்பட்டுவிடும்.  இப்ப�திப்பு
ஏற்பட்டவர்கமைள இறந்6பின் ர்6�ன் கண்டுபிடித்து வந்66 ர்.  ஆ �ல்
இன்று நாவீ  அறிவியல் வசதிகள�ல் மூமைளமைய ஸ்வோகன் செசய்து அடிபட்ட
பகுதிமைய ஸ்வோகன் செசய்து ப�திப்மைப அறியG�ம்.  ஆ �ல் கு&ப்படுத்6
முடிய�து. 

6மைGயில்  அடிபட்ட  நூறு  வோபர்களிடம்  ஆய்வு  செசய்யப்பட்டது.  இதில்
இருபது மு6ல் ஐம்பது வோபர்களிடம் சிடிஇ ப�திப்பு க�&ப்பட்டது. நூறில்
ஒருவருக்கு சிG ஆண்டுகள் கழித்து சிடிஇ அறிகுறிகள் செ6ன்பட்ட . 

உளவியல் வல்லுநார்களிடம் அறிகுறிகமைளச் செச�ன் �ல் அவர்கள்,  � 
அழுத்6ம் குமைறவ6ற்க�  செ6ரபி,  �ருந்துகமைளக் செக�டுப்ப�ர்கள்.  6மைG
முழுமை�ய�க  கு&�மைடந்6�லும்  அறிகுறிகள்  செவளிப்பட்ட�ல்
விமைளய�ட்மைட மைகவிட்டு ஓய்செவடுப்பது முக்கியம். 
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��ற்றிப் வோபசு! 

செடலிரியம்

அக்யூட் கன்ஃபியூச ல் ஸ்வோடட்

உGகிலுள்ள  ஐம்பது  ச6வீ6  வய6� வர்களுக்கு  செடலிரியம்  ப�திப்பு
உள்ள6�க  செ6ரிய  வந்துள்ளது.  ��ர்பு  �ற்றும்  சிறுநீரக  செ6�ற்று
உள்ளவர்கள்,  முமைறய�  உ&வுமுமைறமைய  பின்பற்ற�6வர்கள்.,
ஊட்டச்சத்து பற்ற�க்குமைற செக�ண்டவர்கள்,  தீவிர��  வோநா�ய் ப�திப்பு
செக�ண்டவர்கள் ஆகிவோய�ருக்கு செடலிரியம் ப�திப்பு ஏற்படுகிறது. 

இப்ப�திப்பு  ஏற்பட்டவர்கள்  முகம்  தூங்கி �ர்கள�,  தூங்கிக்செக�ண்டு
இருக்கிற�ர்கள�  என்று  ய�ருவோ�  செச�ல்G  முடிய�6  அம்சத்துடன்
இருக்கும்.  மிக  செ�துவ�க  அல்Gது  சூப்பர்  ஃப�ஸ்ட்  வோவகத்தில்
நாடப்ப�ர்கள்.  6மைசகமைள இவர்கள�ல் கட்டுப்படுத்6 முடிய�து.  இவர்கள்
வோபசுவமை6 ய�ரும் புரிந்துசெக�ள்ள முடிய�து.  � நிமைG ரிவோ��ட்டில் டிவி
வோச ல்கமைள ��ற்றுவமை6ப் வோப�G ��றிக்செக�ண்வோட இருக்கும். 

உளவியல்  �ருத்துவர்கள்  வோநா�ய�ளிகளின்  அறிகுறிகமைளக  வோகட்டும்
அவர்களின்  செசயல்ப�டுகமைள  நா�ள்முழுவ6ம்  கவனித்து  வோநா�மையக்
கண்டுபிடிக்கிற�ர்கள். 

வோநா�ய�ளிகளுக்கு ப�ர்க்கும் வி6��கவும், வோபச்சு மூG��கவும் அவர்கமைளக்
சுற்றி என்  நாடக்கிறது என்று புரியமைவக்கG�ம். 

தி சரி  அவர்கள்  செசய்யவோவண்டிய  வி{யங்கமைள  பட்டியலிட்டு
கமைடப்பிடிக்க  செச�ன் �ல்  அவர்களின்  நிமை வுத்திறன்  ப�6�ளத்தில்
வீழ�து. 

தீவிர��  உடல்நாGப�திப்மைப சரிசெசய்ய முயG வோவண்டும். 
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�துவும் வோப�மை6ப்செப�ருட்களும்

சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் டிஸ்ஆர்டர்

�து  அருந்து6ல்,  வோப�மை6ப்  செப�ருட்கமைள  அனுதி மும்
பயன்படுத்துவ6�ல்  உடலிலும்  � திலும்  ஏற்படும்  ப�திப்பு  இது.  �து,
வோப�மை6ப்செப�ருட்கமைள  தி சரி  பயன்படுத்துபவர்களுக்கு  எமைட  ஏறும்,
கவ ம் சி6றும்,  வோப�மை6க்க�க  செப�ருட்கமைள,  ப&த்மை6 திருடுவ�ர்கள்.
வோப�மை6ப்செப�ருட்கமைள  பயன்படுத்துபவர்களுக்கு  ஸிவோச�செபசெரனிய�,
ஆளுமை� பிறழ்வு, �  அழுத்6ம் ஆகிய பிரச்மை கள் ஏற்படும். 

உGகில் 29.5 மில்லியன் (ஒரு மில்லியன் = 10 Gட்சம்) �க்கள் செ6�மைகயி ர்
வோப�மை6ப்செப�ருட்களுக்கு அடிமை�ய�க உள்ள ர். இவர்கமைள சிகிச்மைசக்கு
இழுத்து வருவது மிகவும் கடி ம்.  வோப�மை6ப்செப�ருட்களுக்கு அடிமை�ய�க
இருப்பவர்கள் 6 க்கு அப்பழக்கம் இல்Gவோவ இல்மைG என்று �றுப்பவோ6
மு6ல் அறிகுறி. 

குடிவோநா�ய்,  வோப�மை6 அடிமை�கமைள அதிலிருந்து மீட்பது மிகவும் கடி ம்.
சிகிச்மைசக்கு அவர்களும் � ம் மைவத்6�ல் �ட்டுவோ� வோ�ம்ப�டு ச�த்தியம். 
குடும்பம்,  நாட்பு,  வோவமைG  எ  அமை த்மை6யும்  வோப�மை6க்கு
அடிமை�ய� வர்கள் விட்டுக் செக�டுத்துவிடுவ�ர்கள்.  இ6 �ல் அவர்கள்
6னிமை�யில்6�ன் இருப்ப�ர்கள். 

இப்பழக்கத்திலிருந்து விடுபடுவது கடி ம்.  உடலில் கு�ட்டல்,  வியர்மைவ
செபருகுவது, மைக, க�ல் நாடுக்கம் ஆகியமைவ உட டி அறிகுறிய�க ஏற்படும். 
குடிவோநா�ய்  �ற்றும்  வோப�மை6க்கு  அடிமை�ய� வர்கமைள  மீட்ப6ற்க� 
அமை�ப்புகள்  அமை த்து  நா�டுகளிலும்  உள்ள .  அங்கு  வோநா�ய�ளிகமைள
அனு�தித்து  சிகிச்மைசகமைள  செபறமைவக்கG�ம்.  தீவிர��  அறிகுறிகள்
உள்ளவர்களுக்கு  உடலிலிருந்து  நாச்சுக்கமைள  அகற்றுவ�ர்கள்.  இ6 �ல்
ஏற்படும்  பக்கவிமைளவுகமைள  ச��ளிக்க  �ருத்துவ  சிகிச்மைச
வோ6மைவப்படுகிறது. 
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அடிமை�த்6 மும், ஆவோவசமும்!

இம்பல்ஸ் கன்ட்வோர�ல் அண்ட் அடிக்ஷன்!

சிGமைரப்  ப�ர்த்திருப்பீர்கள்.  எதிரில்  இருப்பவர்  என்  வ�ர்த்மை6
செச�ன் �லும்  அதில்  செ6�னிக்கும்  உ&ர்ச்சிக்கு  ஏற்ப  உடனுக்குடன்
ஆவோவசப்பட்டு  வோபசுவ�ர்கள்.  இ6ன்க�ர&��க  அந்6  இடம்  எதுவ�க
இருந்6�லும் செநா�டியில் குருவோ{த்திர��கிவிடும்.

 உடற்பயிற்சி செசய்வது, {�ப்பிங், விமைளய�ட்டு ஆகியவற்மைற செசய்து பழகி
தி ந்வோ6�றும் செசய்வோ6 ஆகவோவண்டும் என்ற கட்ட�யம் உருவ�கிவிடுவது
அடிமை�த்6 ம் ஆகும். 

சூ6�ட்டம்  இந்6  வமைகயில்  வோசரும்.  செபரி6�க  செஜயிப்வோபன்  என்று
செச�ல்லிக்செக�ண்வோட  விமைளய�டுவ�ர்கள்.  செவல்வது  பற்றிய  க வு
விரிந்துசெக�ண்வோட  வோப�கும்.  செவல்லும்  எண்ணிக்மைகயும்,  வ�ய்ப்பும்
குமைறவு6�ன்.  இ6 �ல் ப& நாஷ்டம்,  குடும்ப பிரச்மை ,  உறவுகளிமைடவோய
பிரிவு ஆகியமைவ ஏற்படும். 

எளி6�க ப&ம் சம்ப�திக்கும் வோபர�மைச,  விமைளய�டும்வோப�து மூமைளயில்
சுரக்கும்  வோட�பமை�ன்  சுரப்பு,  செவற்றி  செபற்ற�ல்  கிமைடக்கும்  ப&ம்
ஆகியமைவ  விமைளய�டுபவர்கமைள  செவளிவோயற��ல்  உள்வோளவோய  இருக்க
மைவக்கிறது.

�  அழுத்6ம், ப6ற்றம், உறக்க குமைறப�டு, சூ6�ட்டம் க�ர&��க கடன்
செ6�ல்மைG,  வோவமைGயில்  கவ க்குமைறவு,  சமூக  அழுத்6ம்  க�ர&��க
6ற்செக�மைG எண்&ம், விட்டுவிட முடிய�6 6விப்பு ஆகிய பிரச்மை கமைள
சந்திக்கின்ற ர். 

உளவியல் �ருத்துவர்கள்,  சூ6�ட்டத்தின் க�ர&��க ஒருவரின் குடும்பம்
எப்படி  ப�திக்கப்படுகிறது  என்பமை6  விளக்குகின்ற ர்.  செ6ரபி
வகுப்புகமைளயும் நாடத்துகின்ற ர். 
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மைகப்படத் திருடு!

கிசெளப்வோட�வோ�னிய�

சிறப்பங்க�டிகளுக்குச்  செசல்லும்வோப�து,  திருவிழ�க்களுக்கு செசல்லும்வோப�து
இத்6மைகவோய�மைரப்  ப�ர்க்கG�ம்.  செப�ருட்கமைள  மைநாச�க  திருடி
எடுத்துக்செக�ண்டு  வந்துவிடுவ�ர்கள்.  கிசெளப்வோட�வோ�னிய�  ப�திப்புக்கு
உட்பட்டவர்களுக்கு  வோநா�க்கம்,  திருடுவது6�ன்.  அப்செப�ருட்கமைள
பயன்படுத்துவ6ல்G.  எ வோவ  செபரும்ப�லும்  திருடிய  செப�ருட்கமைள
தூக்கிசெயறிந்துவிடுவ�ர்கள். 

�  அழுத்6ம்,  ப6ற்றம்,  வோப�மை6ப்செப�ருட்கமைள  பயன்படுத்துவது,
ஆளுமை�  பிறழ்வு,  அதீ6  செசரவோட�னின்  சுரப்பு  ஆகிய  பிரச்மை கள்
கிசெளப்வோட�வோ�னிய�மைவ  ஊக்குவிக்கின்ற .  இ6ற்கு  �ருந்து  ஏதும்
கிமைடய�து. திருடும் பழக்கத்மை6 மைகவிட �ருத்துவர்கள் உ6வுகின்ற ர். 

செப�துவ�க  திருடும்  செப�ருட்களின்  �திப்பு  பற்றி  கவமைGப்பட
��ட்ட�ர்கள்.  திருடும்  எண்&ம்  � தில்  தீவிர��கிறது.  எ வோவ
திருடுகிற�ர்கள்.  அவ்வளவு6�ன்  அவற்மைற  செபரும்ப�லும்  6னிப்பட்ட
பயன்ப�ட்டிற்க�க பயன்படுத்துவது குமைறவோவ. 
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சிக்கி முக்கி செநாருப்வோப!

மைபவோர�வோ�னிய�

ஆதிக்க�Gத்தில்  வோவமைGகமைள  முடித்துவிட்டு  ஆண்கள்  செநாருப்மைப
எரியவிட்டு வோபசிக்செக�ண்டு இருப்ப�ர்கள்.  அல்Gது செவறு�வோ  அமை6ப்
ப�ர்த்துக்செக�ண்டிருப்ப�ர்கள்.  மைபவோர�வோ�னிய�  பிரச்மை  உள்ளவர்கள்
எங்கு தீப்பற்றி எரிந்6�லும் அட எ  நின்று ரசிக்க ஆரம்பித்துவிடுவ�ர்கள்.
பின் ர்,  சந்வோ6�{த்திற்க�க  செப�ருட்கமைள  செக�ளுத்தும்வோப�து  அது
�ற்றவர்களுக்கும் பிரச்மை ய�கிறது.  செநாருப்பு சம்பந்6��  செப�ருட்கமைள
பிடிக்கிறது  என்று  செச�ல்லுவ�ர்கள்.  செநாருப்மைப  ப�ர்த்துக்செக�ண்வோட
இருப்ப�ர்கள்.  செநாருப்மைப ப�ர்ப்பது �  அழுத்6த்மை6,  கஷ்டத்மை6 �றக்க
மைவப்ப6�க  செச�ல்லுவ�ர்கள்.  இந்நிமைG  தீவிர��கும்வோப�து  செநாருப்மைப
இவர்கவோள உருவ�க்குவ�ர்கள். இது ஆபத்6�  நிமைG. 

� திலுள்ள தீவிர��  கவமைGகமைள,  �  அழுத்6ங்கள் ஒருவமைர இந்6
பிரச்மை க்கு  உள்ள�க்குகிறது.  கவ க்குமைறப�டு,  குடும்ப  பிரச்மை கள்,
செபற்வோற�ருடன் ப�சம்  இல்G�மை�,  சமூகத்வோ6�டு  பழக  இயG�மை�,  சக
நாண்பர்கவோள�டு வோப�ட்டு வோப�டுவது, பிறரின் கவ த்மை6 ஈர்க்கத் துடிப்பது
ஆகிய அறிகுறிகள் இவர்களுக்கு இருக்கும்.. 

வோக�பத்மை6  கட்டுப்படுத்துவது,  சமூகச்  செசயல்ப�டு  ஆகியவற்மைறப்
புரிந்துசெக�ள்ள  பல்வோவறு  செ6ரபி  வகுப்புகமைள  உளவியல்  வல்லுநார்கள்
வழங்குகின்ற ர். 
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உள்ளுக்குள் பல்வோவறு ஆளுமை�கள்:

டிஸ்வோச�சிவோயட்டிவ் ஐசெடன்டி டிஸ்ஆர்டர்

இந்6 � நாGப்பிரச்மை  சற்று ஆழ�� து.  இந்6ப் பிரச்மை  உள்ளவர்கள்
6ன்மை  நா�ன் என்று செச�ல்லிக்செக�ள்ள ��ட்ட�ர்கள். நா�ம் என்ப�ர்கள்.
6 க்குள்  பல்வோவறு  க6�ப�த்திரங்கமைள  உருவ�க்கிக்  செக�ள்வ�ர்கள்.
அவர்கள்  6 க்செக  6னி  மைகசெயழுத்து,  விருப்பு  செவறுப்புகள்,  நாமைட,
உமைட,  ப�வமை  எ  அமை த்தும்  வோவறுபடும்.  இ6மை  இவர்கள்
நீண்டக�G��க வளர்த்து வந்6�ல் இவர்களுக்கு சிகிச்மைச செசய்து மீட்பது
கடி ம். 

இவர்களின்  உள்வோள  பல்வோவறு  ப�த்திரங்கள்  வந்து  வோப�வ6�ல்,  6�ன்
எங்கிருக்கிவோற�ம்,  என்  செசய்கிவோற�ம்  என்பமை6  அடிக்கடி
�றந்துவிடுவ�ர்கள்.  6ன்  கண்களின் மூGம்  செவளிவோய  ப�ர்ப்பமை6  விட
6 க்குள்  நாமைடசெபறும்  பல்வோவறு  ஆளுமை�  வோ��6ல்கமைளக்  கண்டு
ரசிப்ப�ர்கள்.  சினி��  ப�ர்க்க  வோப� �லும்  கூட  அமை6  ரசிக்க��ல்,
6 க்குள்வோள  எழும்  உ&ர்ச்சிப்  வோப�ர�ட்டங்கமைளப்  ப�ர்த்துக்
செக�ண்டிருப்ப�ர்கள். 

இவர்களின்  பல்வோவறு  க6�ப�த்திர  உருவ�க்கத்6�ல்  சமூக  வ�ழ்க்மைக,
6னிப்பட்ட  வ�ழ்க்மைக   எ  இரண்மைடயும்  பர��ரிக்க  முடிய�து.
குழந்மை6வோப�G வோபசுவது, பிரச்மை கமைள வோவறு ப�த்திரத்தின் வோக�&த்தில்
இருந்து  ப�ர்ப்பது,  குறிப்பிட்ட  ப�த்திரத்தின்  முந்மை6ய  நிமை வுகள்
இல்G��ல்  இருப்பது  எ  பல்வோவறு  அறிகுறிகமைள  இவர்கள்
செவளிக்க�ட்டுவ�ர்கள்.  பல்வோவறு  ப�த்திரங்களுக்க�  உமைட,  உருவ
��ற்றம் எ  அமை த்தும் ��றுபட்டிருக்கும். 

நீண்டக�G வோநா�க்கில் பல்வோவறு செ6ரபி, �  அழுத்6 குமைறப்பு �ருந்துகமைள
எடுத்துக்செக�ண்ட�ல் ப�திப்பு குமைறயும். 



செப�துவ�க  டிஸ்வோச�சிவோயட்டிவ்  ஐசெடன்டி  டிஸ்ஆர்டர்  பிரச்மை 
செக�ண்டவர்கள்  எட்டு மு6ல் பதிமூன்று ப�த்திரங்கமைள 6ங்களுக்குள்
உருவ�க்கிக் செக�ண்டு வ�ழ்வ�ர்கள். 
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6ற்க�லிக நிமை விழப்பு!

டிஸ்அவோச�சிவோயட்டிவ் அம்னீசிய�

ப�லியல்  துன்புறுத்6ல்,  விபத்து,  இயற்மைக  வோபரிடர்  ஆகியவற்றில்
ப�திக்கப்பட்டவர்களுக்கு  ஏற்படும்  6ற்க�லிக  நிமை விழப்மைப
டிஸ்அவோச�சிவோயட்டிவ் அம்னீசிய� என்று கூறG�ம். 

துப்ப�க்கி  முமை யில்  ஒருவர்  ப&த்மை6க்  செக�டுக்க  மிரட்டப்படுகிற�ர்.
இ6ன்விமைளவ�க  அவர்  கடும்  �  அழுத்6ம்  பயத்திற்கு  உட்படுவ�ர்.
இ6ன் க�ர&��க அந்6 சம்பவத்மை6 �றந்துவிடுவ�ர்.  அந்நா�ளில் நாடந்6
பிற வி{யங்கமைள நிமை வில் மைவத்திருப்ப�ர். 

இ6ன் தீவிரம் கூடும்வோப�து 6ன்னுமைடய முந்மை6ய க�Gங்களில் சந்தித்6
நாண்பர்கள்,  இடங்கள்,  சம்பவங்கமைள  �றந்துவிடுவ�ர்கள்.  புதிய
அமைடய�ளத்துடன் வோவறு இடத்தில் வ�ழ்ந்து செக�ண்டிருப்பதும் நிகழ்வது
உண்டு.  ஏ��ற்றுகிற�வோர�  எ  நிமை க்கவோவண்ட�ம்.  வ�ங்கிப்வோப�ட்டு
உமை6த்து வோகட்ட�லும் அவருக்கு அவரது முந்மை6ய வ�ழ்க்மைக,  அவரது
செபயர் எ  எதுவுவோ� நிமை வுக்கு வர�து. 

உGகில் ஏழு ச6வீ6 �க்கள்செ6�மைகயி ர் இந்6 வமைக 6ற்க�லிக நிமை வு
�றதி பிரச்மை யில் 6வித்து வருகின்ற ர். 

உளவியல்  வல்லுநார்களின்  சிகிச்மைச,  குறிப்பிட்ட  இடங்கள்,  நாண்பர்கள்,
ப�டல்  எ  பல்வோவறு  வி{யங்கள்  நிமை வுபடுத்6  முயற்சி  செசய்6�ல்
அவரின் 6ற்க�லிக நிமை வு �றதி அகG வ�ய்ப்புள்ளது. 
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நா�ன் வோவறு என் கருத்து வோவறு!

டிபர்ச மைGவோச{ன் �ற்றும் டிரியமைGவோச{ன்

ஒருவர்  6ன்னுமைடய  கருத்து,  உ&ர்வுகள்  எ  அமை த்திலுமிருந்து
6ன்மை ப்  பிரித்துக்செக�ள்வது,  ஒருவர்  6ன்மை  6�ன்  வ�ழும்
சூழலிலிருந்து பிரித்து உ&ர்வது ஆகிய இரு குமைறப�டுகமைள இப்பிரச்மை 
செக�ண்டுள்ளது.

ஒருவர்  ஐந்து  நிமிடத்திற்கு  முன் ர்  ஒரு  வி{யத்மை6ச்  செச�ல்லிவிட்டு,
அடுத்6  பத்6�வது  நிமிடம்  6�ன்  முன் ர்  செச�ன்  வி{யத்திற்கு
எதிர்ப்ப6��க ஒன்மைற செச�ன் �ல் அவமைர நாம்புவீர்கள�? ஆம் உGகவோ�
இப்படி  நாடந்துசெக�ள்பவர்கமைள  மைபத்தியம்  என்று6�ன்  செச�ல்லும்.
டிரியமைGவோச{ன் என்ற�ல், ஒருவர் திடீசெர  வோவற்றுகிரகத்திலிருந்து இங்கு
வந்து வ�ழத்செ6�டங்கி �ல் எப்படியிருக்கும்?  அமை த்துக்கும் செப�ருந்6
முடிய��ல்  6டு��றுவ�ர்.  x�க்கி  விமைளய�டுபவர்  கிரிக்செகட்
மை�6� த்தில் என்  செசய்வ�ர்? அதுவோப�ன்றது6�ன் இதுவும். 

இவர்கமைள  பல்வோவறு  வோகள்விகமைளக்  வோகட்டு  அறிகுறிகமைள  அறிவது
முக்கியம்.  அ6ன்பிறகு,  பல்வோவறு  செ6ரபி  வகுப்புகவோள�டு  � நிமைGமைய
ச�நிமைGப்படுத்தும்  �ருந்துகமைளயும்  ச�ப்பிடுவது  அவசியம்.  குறிப்பிட்ட
சூழ்நிமைG ஒருவரது உ&ர்ச்சிமைய ஏன் தூண்டுகிறது என்பமை6 உளவியல்
�ருத்துவர்கள் ஆர�ய்ந்து அ6மை  தீர்க்க முயல்வர். 
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எமைட கூடிவிடு��?

அ செரக்ஸிய� செநார்வோவ�ஸ�

உடல்  அதிக  எமைடய�கிவிடுவோ��  என்று  பயப்பட்டு  ச�ப்பிடுவமை6
குமைறத்துக்செக�ண்வோட  செசல்லும்  பிரச்மை  இது.  செபரும்ப�லும்  ��டல்
செபண்கள்  குறிப்பிட்ட  வயதுக்க�  உயரம்  இருக்கவோவண்டும்,  ஆ �ல்
குழந்மை6  அல்Gது  சிறுமி  வோப�ன்ற  மைக,  க�ல்கள்  இருக்கவோவண்டுசெ�ன்
குமைறவ�க ச�ப்பிடுவ�ர்கள். ச�ப்பிட்டபிறகு அ6மை  வ�ந்தி எடுப்ப�ர்கள்.
உடலில்  நீர்  வோசர��ல்  இருக்க  ஏர�ள��  வோவதிப்செப�ருட்கமைள
ச�ப்பிடுவ�ர்கள். 

செபண்கள்6�ன் இ6 �ல் அதிகம் ப�திக்கப்படுகிற�ர்கள்.  6�ங்கள் ச�ர்ந்6
செ6�ழில்,  அழகு ச�ர்ந்து வோய�சிப்பவர்களும்,  பிறரின் வோகலி,  கிண்டலுக்கு
பயப்படுகிறவர்களும்  குமைறவ�க  ச�ப்பிட்டு  உடமைG  �ம்மி  செGவலுக்கு
செக�ண்டு  வருகிற�ர்கள்.  இ6 �ல்  என்  கிமைடக்கிறது  என்கிறீர்கள�?
ஒல்லிய�க அழக�க இருக்கிவோற�ம் என்ற திருப்தி6�ன். 

அறிகுறிகள்

பிறருடன்வோசர்ந்து ச�ப்பிட ��ட்ட�ர்கள்

உ&வின் கவோG�ரி பற்றி க&க்கு வோப�ட்டுக்செக�ண்டிருப்ப�ர்கள். 

சரிய�க ச�ப்பிட��ல் ச�ப்பிட்ட6�க செப�ய் செச�ல்லுவ�ர்கள். 

கண்&�டியில்  உடமைGப்  ப�ர்த்துக்செக�ண்வோட  இருப்ப�ர்கள்.
உடற்பயிற்சிமைய விடுவோவ � எ  செவறித்6 ��க செசய்து வருவ�ர்கள். 

சமூகத்திலிருந்து சற்று 6ள்ளிவோய வ�ழ்வ�ர்கள். 

உடல் பGவீ ��கும். எப்வோப�தும் வோச�ர்வ�கவோவ இருப்ப�ர்கள். 



உடல் எமைட குமைறயும்.

��6விட�யின் ஒழுங்கு ��றும். 

கு�ட்டல், வ�ந்தி எடுப்பது, வயிற்றுவலி வோப�ன்ற பிரச்மை கள் இருக்கும்.
உறக்க குமைறப�டு பிரச்மை  இருக்கும். 

உளவியல்  வல்லுநார்களின்  உ6வியுடன்  ப�திக்கப்பட்டவர்களின்  செச�ந்6
அனுபவங்கமைளக்வோகட்டு அதிலிருந்து அவர்கமைள மீட்கவோவண்டும். குழுவ�க
செ6ரபி  வகுப்புகமைள  நாடத்தி  மை6ரியமூட்டுவவோ6�டு,  சரிவிகி6  சத்துகள்
அடங்கிய உ&வுமுமைறமைய இவர்கள் பின்பற்ற வோவண்டும். 
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கட்டழகு க�ரிமைக!

புலி�� செநார்வோவ�ஸ�

அ செரக்ஸ� ப�திப்மைப முன் ர் கூறிவோ �ம் அல்Gவ�? அவோ66�ன். இதில்
அதிக எமைட கூடிவிடுவோ�� என்ற ப6ற்றம் ஒருவருக்கு அதிகம் இருக்கும்.
குறிப்ப�க  ஃவோப{ன்  துமைற  ச�ர்ந்6  செபண்களுக்கு.  இ6 �ல்  உ&மைவ
வோவக��க  அதிகளவில்  ச�ப்பிடுவ�ர்கள்.  பின் ர்  ச�ப்பிட்ட
அத்6மை மையயும்  உடவோ  வ�ந்திய�க  எடுப்ப�ர்கள்.  இ6ன்மூGம்  6ன்
உடல் அமை�ப்பு கட்டழக�க குமைGய��ல் இருக்கும் எ  நாம்புவ�ர்கள். 

சிறுவயதில்  எமைட  அதிக��க  இருப்ப6�ல்  கிண்டலுக்கு  உள்ள�கும்
ஆண்கள்,  செபண்கள்  இதுவோப�ன்ற  புலி��  செநார்வோவ�ஸ�  பிரச்மை க்கு
உள்ள�கிற�ர்கள்.  மு6லில்  செபண்கள்6�ன்  இப்பிரச்மை ய�ல்  அதிகம்
ப�திக்கப்பட்ட�ர்கள்.  இப்வோப�து  ஆண்களும்  அதிகம்  ப�திக்கப்பட்டு
வருகிற�ர்கள். 

இ6மை  உளவியல் வல்லுநார்கள் சிG வோகள்விகமைளக் வோகட்டு இரண்டுக்கும்
வோ�ற்பட்ட வோகள்விகளுக்கு ஆம் என்று பதில் வந்6�ல் உறுதிசெசய்கிற�ர்கள்.
அந்6க் வோகள்விகள் இமைவ:

ச�ப்பிட்டவுடன் வ�ந்தி எடுத்து உ&மைவ செவளிவோயற்றுகிற�ர�?

ச�ப்பிடும்வோப�து  6ன்மை யும்  �றந்து  அதிகளவு  உ&மைவ
எடுத்துக்செக�ள்கிற�ர�?

மூன்று ��6ங்களிவோG அதிக எமைடமைய குமைறத்துள்ள�ர�?

உ&மைவ வ�ழ்க்மைகயில் மிக முக்கிய��  அம்ச��க கருதுகிற�ர�?

6�ன் குண்ட�க இருப்ப6�க நிமை க்கிற�ர�? ஒல்லிய�க இருப்பது நால்Gது
எ  அவர் நாண்பர்கள் கூறியிருக்கிற�ர்கள�?



உடல்ரீதிய�  அறிகுறிகள் 

உடல் எமைட அதிகரித்து வோவக��க குமைறயும்

வ�யில் துர்நா�ற்றம்  அடிக்கும்.  செ6�ண்மைட கரகரப்பு  ஏற்படும்.  கண்கள்
சிவப்ப�க ��றும். 

ஊட்டச்சத்து குமைறவு க�ர&��க  வோ6�ல் வறண்டு வோப�கும்.  6மைGமுடி
செக�ட்டத்  செ6�டங்கும்.  வோ6�ல்,  நாகங்கள்,  கண்கள்  எ  பல்வோவறு
உறுப்புகளும் செப�லிவிழக்கும். 

�Gக்கட்டு அல்Gது வயிற்றுப்வோப�க்கு ப�திப்பு ஏற்படும். 

கு�ட்டல் உ&ர்வு இருக்கும். 

அசெ�ரிக்க�வில்  1.5  ச6வீ6  �க்களுக்கு  புலி��  செநார்வோவ�ஸ�  ப�திப்பு
உள்ளது. இதில் சிகிச்மைச என்பது 6னிநாபர்களின் அறிகுறிகமைளப் செப�றுத்து
��றுபடும்.  �  அ.ழுத்6த்மை6க் குமைறக்கும் �ருந்துகளும்,  ஊட்டச்சத்6� 
உ&வுகமைள ச�ப்பிடும் ஆவோG�சமை யும் வழங்கப்படுகின்ற . 
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வோச�று முக்கியம் ப�ஸ்! 

பிங்வோக ஈட்டிங் டிஸ்ஆர்டர்

இந்6  பிரச்மை  உள்ளவர்கள்,  எவ்வளவு  ச�ப்பிடுகிவோற�ம்,  பசிக்க�க
ச�ப்பிடுகிவோற���  என்செறல்G�ம்  ஆர�ய்ந்து  ச�ப்பிட  ��ட்ட�ர்கள்.
சுவற்றுக்கு களி�ண்மை& எடுத்து அப்புவது வோப�G ச�ப்பிடுவ�ர்கள். பிறகு
ஐமையவோய�  இவ்வளவு  உ&மைவ  ச�ப்பிட்டு  விட்வோட�வோ�  எ 
வருத்6ப்படுவ�ர்கள். 

சுயநாம்பிக்மைக  குமைறந்6வர்கள�க  இருப்ப�ர்கள்.  �  அழுத்6ம்,  ப6ற்றம்
ஆகிய  பிரச்மை  செக�ண்டவர்கள�க  இருப்ப�ர்கள்.  6 க்கு  ஏற்படும்
உ&ர்ச்சிகர��  வலிமிகுந்6 பிரச்மை  எ  அமை த்து வி{யங்களுக்கும்
தீர்வ�க  ச�ப்ப�ட்மைட  நிமை ப்ப�ர்கள்.  சந்வோ6�{வோ��,  துக்கவோ��
அமை த்துக்கும்  தீர்வ�க  நிமைறய  உண்ப�ர்கள்.  அசெ�ரிக்க�வில்  நிமைறய
வோபருக்கு இந்6 பிரச்மை  இருக்கிறது. 

� தில்  ப6ற்றம்  அதிகரிக்கும்வோப�தும்,  பசியில்G��ல்  இருக்கும்வோப�தும்
கூட ச�ப்பிடுவ�ர்கள். இது அவர்களின் ஆவோர�க்கியத்மை6 ப�திக்கும். 
6னிப்பட்டவர்களுக்கு அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப வகுப்புகள் நாடத்தி தீர்வுகமைளத்
6ருகிற�ர்கள்.  ஊட்டச்சத்6�  உ&வுகமைள  வழங்குவவோ6�டு  அதுபற்றிய
சிறிய  படிப்புகமைளயும்  வழங்கி  உ&மைவ  ச�ப்பிடுவமை6  ஒழுங்கு
செசய்கிற�ர்கள்.  கூடவோவ  �  அழுத்6த்மை6  ஒழுங்கு  செசய்யும்
��த்திமைரகளும் வழங்குகிற�ர்கள். 
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அப்படிவோய ச�ப்பிடுவோவன்!

பிக�

ஒன்று மு6ல் ஆறு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்மை6கள் மைகயில் செ6ன்படும்
பல்வோவறு செப�ருட்கமைள எடுத்து வ�யில் வோப�ட்டுக்செக�ள்வ�ர்கள்.  அவோ6
பழக்கத்மை6 வயது வந்6வர்கள் செசய்வமை6த்6�ன் பிக� என்ற குமைறப�ட�க
உளவியல் வல்லுநார்கள் செச�ல்லுகின்ற ர். இதில் விGங்குகளின் குமைறப�டு,
கற்கள், சுவற்றிலுள்ள செபயின்ட் எ  பல்வோவறு செப�ருட்கள் உள்ள . 

செப�துவ�க  ரத்6வோச�மைக  குமைறப�டு  செக�ண்டவர்கள்,  கர்ப்பிணிகளுக்கு
பிக� குமைறப�டு உள்ளது. 

இக்குமைறப�டு செக�ண்டவர்களுக்கு வோநார்�மைறய�  எண்&ங்கமைள � தில்
விமை6ப்பது  பற்றிய  அறிவுறுத்6ல்கமைள  உளவியல்  வல்லுநார்கள்
வழங்குகின்ற ர். அடுத்து மூமைளயில் சுரக்கும் வோட�ப�மை க் கட்டுப்படுத்6
�ருந்துகமைள  வழங்குகின்ற ர்.  வோ�லும்  ஊட்டச்சத்து  செக�ண்ட
உ&வுகமைள ச�ப்பிட வலியுறுத்துகின்ற ர். 
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வோபச�செ��ழி!

6கவல்செ6�டர்பு குமைறப�டுகள்

குழந்மை6கள்  வோபசுவ6ற்க�  முயற்சி  அ6ன்  சிறுவயதிலிருந்வோ6
செ6�டங்குகிறது.  அப்வோப�து  அவர்கள்  வோபச  முடிய�விட்ட�லும்  6�யின்
குரல்,  அவளின் உடல் செவப்பம் ஆகியவற்மைற உ&ர்ந்துசெக�ள்கிற�ர்கள்.
பின் �ளில்  வோபசுவ6ற்கு  அடிப்பமைடய�  வி{யங்கமைள  க�தில்
வோகட்டுக்செக�ள்கிற�ர்கள்.  இச்ச�யத்தில்  அவர்களுக்கு  க�து  வோகள�மை�,
மூமைள வளர்ச்சியில் ஏவோ6னும் பிரச்மை  – டவுன் சிண்ட்வோர�ம், செசரிப்ரல்
ப�ல்சி  வோப�ன்ற  குமைறப�டுகள்  இருந்6�ல்  வளர்ந்6பிறகும்  இவர்கள�ல்
வோபச  முடிய�து.  எதிவோர  இருப்பவர்  செவளிப்படுத்தும்  உடல்செ��ழி,
வ�ர்த்மை6கமைள புரிந்துசெக�ள்ள ��ட்ட�ர்கள். 

இ6ற்கு �ரபணு ரீதிய�  க�ர&ங்களும் இருக்கின்ற . இக்குழந்மை6களின்
நாடவடிக்மைக,  வோபசும்  செச�ற்கள்  ஆகியவற்மைறப்  செபற்வோற�ரும்,  உளவியல்
வல்லுநார்களும்  கவனித்து  வரவோவண்டும்.  இதில்  ��ற்றங்கமைளச்  செசய்து
அவர்களின் செ��ழித்திறமை  வளர்க்க முடியும். கூடவோவ செபற்வோற�ர் �ற்றும்
குழந்மை6களுக்க�  செ6ரபி வகுப்புகளும் நாடத்6ப்படுகின்ற . 

செ��ழிக்குமைறப�டு  உள்ள  குழந்மை6கள்  செபற்வோற�மைர  அமைடய�ளம்
கண்ட�லும்  புன் மைகக்க  ��ட்ட�ர்கள்.  செபரும்ப�லும்  6னிய�கவோவ
விமைளய�டுவ�ர்கள்.  இவர்களுக்கு  வோபசுவதில்  6டு��ற்றம்  இருக்கும்.
குழந்மை6 பிறந்6 பதிசெ ட்டு ��6ங்களில் சிG வ�ர்த்மை6கமைள வோபசுவது
அவசியம். 

வோபச்சு �ற்று� வோகட்டல் குமைறப�டு செக�ண்டு குழந்மை6களுக்கு எட்டு வயது
வமைரயிலும்  வோபசுவது,  புரிந்துசெக�ள்வது  எ  அமை த்தும்  சிர���க
இருக்கும். இவர்கள் வோபசுவது செபற்வோற�ருக்கும் புரிய�து. செபற்வோற�ர் அல்Gது
பிறர்  வோபசி �லும்  சிG  ஒலிக்குறிப்புகளுக்கு  �ட்டும்  எதிர்விமை 
செசய்வ�ர்கள்.  பிற  ஒலிக்குறிப்புகமைள  சரிய�க  புரிந்துசெக�ள்ள
இயG�மை�6�ன் இ6ற்கு க�ர&ம். 



சிறுவர்கள�க இருக்கும்வோப�து ஏற்படும் செ��ழிப்பிரச்மை  உண்டு.  இதில்
மூச்சு விடுவவோ6 சிர�ம் எனும்படி6�ன் வோபசுவ�ர்கள். வோபசுவது சிர�ம் எ 
செ6ரிந்6பிறகு  அ6மை  �மைறக்க  செ6�டங்குவ�ர்கள்.  பிறரிடவோ�  வோபச
6டு��றுபவர்கள்,  செப�து  இடத்தில்  அமை வருக்கும்  முன் �ல்  எங்வோக
வோபசுவது? வோபச செச�ன் �ல் ஓடி �மைறவ�ர்கள். 

எஸ்சிடி  என்ற  பிரச்மை  ஏற்பட்ட�ல்  ஒருவர்  வோபசி �ல்  அ6மை 
புரிந்துசெக�ள்ளும்  6ன்மை�  குமைறவ�க  இருக்கும்.  மைசமைக  செசய்6�லும்
இவர்களுக்குப் புரிய�து.  வீட்டுக்கு ய�ர்  வந்6�லும் வ�ங்க என்று கூட
செச�ல்G ��ட்ட�ர்கள். அல்Gது அப்படி வரவோவற்கும் உ&ர்வோவ இல்G��ல்
இருப்ப�ர்கள். இக்குமைறப�டு ஆட்டிசத்வோ6�டு இமை&த்து ப�ர்க்கப்படுகிறது.
ஆ �ல்  ஆட்டிசத்தில்  ஒரு  செசயமைG  திரும்ப  திரும்ப  செசய்வ�ர்கள்.,
ஆ �ல்  எஸ்சிடி  குமைறப�டு  வோகட்பது,  வோபசுவது  ச�ர்ந்து  ஏற்படுகிறது.
குறிப்பிட்ட உறுப்புகள் செசயல்பட�6வோப�து, அதில் குமைறப�டு ஏற்பட்ட�ல்
இக்குமைறப�டு  ஏற்படுகிறது  என்பமை6  புரிந்துசெக�ண்ட�ல்  குழப்பம்
இருக்க�து. 
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உறங்க�6 கண்கள் இரண்டு! 

தூக்க குமைறப�டு வோநா�ய்கள் 

நா�து உடல் சூரிய செவளிச்சத்தின் அடிப்பமைடயில் இயங்குகிறது.  இ6ன்
அடிப்பமைடயில்  உ&வு  உண்பமை6  நா��  அமை�த்துக்செக�ண்டுள்வோள�ம்.
க�மைGயில்  உற்ச�க  வோவமைG  செசய்யத்  செ6�டங்குகிவோற�ம்.  ��மைGயில்
சூரியன்  �மைறயும்வோப�து  உடல்,  � ம்  இரண்டுவோ�  ஓய்வுக்கு  ஏங்கும்
நிமைGயில் இருக்கும். பிறகு இரவு ச�ப்பிட்டுவிட்டு தூங்கிவிடுகிவோற�ம். இந்6
ஓய்வு  செசயல்ப�டு  6ற்வோப�து  ��றி  வருகிறது.  க�ர&ம்,  பல்வோவறு ஐ.டி
ச�ர்ந்6 வோவமைGகள�ல் பகலில் தூங்கிவிட்டு இரவில் ஆயிரக்க&க்க�வோ �ர்
வோவமைG செசய்ய கிளம்பி வருகின்ற ர். 

இ6ன்விமைளவ�க மு6லில் உடல் அளவிலும் பின் ர் உள்ள அளவிலும்
பல்வோவறு அழுத்6ங்கமைள சந்திக்வோக  வோநாரிடுகிறது.  உடலில் தூக்க  அளவு,
ஆவோர�க்கியம்  ஆகியவற்மைற  உயிரியல்  கடிக�ரம்  கண்க�ணிக்கிறது.  இந்6
அமை�ப்பு குழம்பும்வோப�து, நாம் வ�ழ்க்மைக இடிய�ப்ப சிக்கலில் சிக்குகிறது. 

இ6 �ல்  அலுவGக  பணியில்  கவ மின்மை�,  வோய�சிக்க  முடிய�மை�,
செ6ளிவ�  முடிவுகமைள எடுக்க  தி&றுவது,  பணியின்வோப�து தூங்குவது,
வோச�ர்வ�கவோவ நா�ள் முழுவதும் இருப்பது,  �Gம் கழிப்பதில் சிக்கல்,  பசி
�ந்6ம்  ஆகிய  பிரச்மை கள்  உருவ�கின்ற .  பின் �ளில்,  இப்பிரச்மை 
க�ர&��க வோநா�ய்கள் உருவ�கின்ற .  அசெ�ரிக்க�வில் வ�ழும் �க்களில்
70  மில்லியன்  வோபர்  (1  மில்லியன்  =  பத்து  Gட்சம்)  உறக்க  குமைறப�டு
பிரச்மை யில் சிக்கியுள்ள ர். 

இன்வோச�ம்னிய� 

இந்6 உறக்க குமைறப�டு பிரச்மை  இப்வோப�து இமைளஞர்களுக்கும் செ6�ற்றி
வருகிறது.  இவர்களுக்கு  இரவில்  தூக்கம்  வருவது  கடி ம்.  ஆ �ல்
உற்ச�க��கவோவ இருப்ப�ர்கள்.  இந்6 நிமைG சிG நா�ட்கள்,  வ�ரம்,  ��6ம்
எ  நீண்டு ஆண்டுக&க்க�க செசல்வதும் உண்டு. 



வ�ழ்க்மைகயில்  வோநாரும்  அனுபவங்களின்  க�ர&��க  கவமைG,
கடன்செ6�ல்மைG,  �து,  வோப�மை6ப்செப�ருட்கள்  பழக்கம்  உறக்க
குமைறப�ட்டுக்கு முக்கிய��  க�ர&ம்.  இ6ன் விமைளவ�க,  இவர்கள�ல்
வோவக��க  வோய�சிக்க  முடிய�து.  செசய்ல்பட  முடிய�து.  பகல்  செப�ழுதில்
வோச�ர்வ�க இருப்ப�ர்கள். �  அழுத்6ம் கூடும்வோப�து இன்வோச�ம்னிய�வின்
இன்னும் தீவிர��கும். 

செப�துவ�க  வய6� வர்கள்  இதுவோப�G  இரவுகளில்  தூக்கம்  குமைறந்து
விழித்துக்செக�ண்டு  இருப்ப�ர்கள்.  ஆ �ல்  இன்று  செபருகிய  இமை&ய
வசதிகள�ல்  பGரும்  உறங்கச்செசல்லும்  வோநாரமும்  அதிக�மைGய�க  ��றி
வருகிறது.  நா�ட்பட செசல்லும்வோப�து தூக்கமின்மை� இவர்களுக்கு ஏற்படும்.
இவர்களுக்கு தூக்கம் வரவமைழக்க கூடிய உ&வுமுமைறகவோள�டு பல்வோவறு
பயிற்சிகமைளயும் உளவியல் வல்லுநார்கள் பரிந்துமைரக்கின்ற ர். 

ப�ர�வோச�ம்னிய� 

வ�ழ்க்மைகயில்  நாமைடசெபறும்  பல்வோவறு  இன்பகர�� ,  துக்ககர�� 
சம்பவங்களின்  6�க்கத்6�ல்  தூக்கம்  6மைடபடுவது.  இவர்கள்  ஏ6�வது
பய&த்தில்,  பணிபுரியும்வோப�து  தூங்கி  வழிவ�ர்கள்.  அப்வோப�து  அப்படி
தூங்கி �ர்கள�  என்று  வோகட்ட�ல்  எ க்கு  அதுபற்றி  செ6ரியவில்மைG
என்ப�ர்கள். 

இவர்களுக்கு இரவில் தூக்கத்தில் நாடப்பது,  வோபசுவது,  ச�ப்பிடுவது ஆகிய
பிரச்மை கள்  இருக்கும்.  ஆ �ல்  க�மைGயில்  வோகட்ட�ல்  அதுபற்றி
6ங்களுக்குத் செ6ரிய�து என்ப�ர்கள்.  வோச�ர்வ�க இருப்ப�ர்கள்.  பல்வோவறு
வி{யங்கமைள  �றந்துவிடுவ�ர்கள்.  இக்குமைறப�டு  தீவிர��கும்  வோப�து
இவர்கள் வன்முமைறயில் இறங்கவும் வ�ய்ப்புள்ளது.  தூக்கத்தில் நாடக்கும்
பிரச்மை  உள்ளவர்களுக்கு ப�திப்பு ஏற்பட�6வண்&ம் வீட்மைட ��ற்றி
அமை�ப்பது  முக்கியம்.  செ�ல்G  பல்வோவறு  பயிற்சிகளின்  மூGவோ�
இக்குமைறப�ட்மைட சரி செசய்ய முடியும். 

நா�ர்வோக�செGப்ஸி

மூமைளய�ல்  தூக்கத்மை6யும்  விழிப்மைபயும்  கட்டுப்படுத்6  முடிய�6வோப�து
ஏற்படும் உறக்க குமைறப�ட்டு இது.  இ6 �ல் இரவில் விழித்திருப்பவர்கள்,
அலுவGகத்தில்  மைகமையக்  குவித்து  மைவத்து  சுக��க
தூங்கிக்செக�ண்டிருப்ப�ர்கள்.  இ6ற்கு  முக்கியக்க�ர&ம்,  �ரபணுவும்



கூடத்6�ன்.  தூக்கத்மை6  ஏற்படுத்தும்  செ�Gவோட�னின்  சுரப்பு  குமைறவ�க
சுரந்6�ல் தூக்கம் வர�து. 

இக்குமைறப�டு உள்ளவர்கள் தூங்குமூஞ்சிய�கவோவ திரிவ�ர்கள்.  பணிகளில்
ஆர்வம் இருக்க�து.  6மைசகளின் மீ6�  கட்டுப்ப�டு குமைறயும்,  சிரிப்பது,
அழுவது வோப�ன்ற உ&ர்ச்சிகமைள செவளிப்படுத்துவது குமைறவ�க இருக்கும்.
மை6ர�ய்டு  சுரப்பு  ப�திக்கப்படும்.  அலுவGக  பணி  ச�ர்ந்6  சிக்கல்கள்
ஏற்படும்.  இ6மை ச்  ச��ளிக்க  தி சரி  குறிப்பிட்ட  வோநாரத்தில்
உறங்கச்செசல்வதும்,  சரிய�  உ&வுமுமைறகமைளயும்  கமைடபிடிப்பது
அவசியம். 

மைxபர்வோச�ம்னியன்ஸ் 

இக்குமைறப�டு  உள்ளவர்கள்  செ6�டர்ந்து  பதிசெ ட்டு  �ணிவோநாரம்
தூங்கி �லும் செக�ஞ்ச வோநாரம் தூங்கிட்டு வரவ� என்வோற பிறரிடம் அனு�தி
வோகட்ப�ர்கள்.  அப்படி ஒரு தூக்கம் தூங்குவ�ர்கள்.  எழுப்புவது கஷ்டம்.
இமைளஞர்களும்,  வ�லிபர்களும்  6ற்வோப�து  இக்குமைறப�ட்டுக்கு  உள்ள�கி
வருகிற�ர்கள்.  �ரபணு, �து,  வோப�மை6ப்செப�ருட்கள் பயன்ப�டு,  மூமைளயில்
ஏற்படும்  புற்றுவோநா�ய்  கட்டி  ஆகியமைவயும்  இக்குமைறப�ட்மைட
ஊக்குவிக்கின்ற . 

செ�துவ�க வோபசுவ�ர்கள்.  அமை6விட செ�துவ�க வோய�சிப்ப�ர்கள்.  இ6 �ல்
பல்வோவறு  அலுவGக,  6னி  வ�ழ்க்மைக  ச�ர்ந்6  பிரச்மை கமைள  சந்திக்க
வோநாரிடும்.  பG�ணி  வோநாரங்கள்  தூங்கி �லும்  உடலில்  புத்து&ர்ச்சி
இருக்க�து. உடலில் வலிமை�யும் குமைறயும். 

இக்குமைறப�ட்டுக்கு  தூங்குவ6ற்க�  வோநாரத்மை6  திட்டமிட்டு  செக�டுத்து
தூங்கமைவத்து அதுவோப�Gவோவ நாமைடமுமைறப்படுத்துவது பய ளிக்கும். வோ�லும்
6னிநாபர்களின் அறிகுறிகமைளப்  செப�றுத்து  சிகிச்மைசயளிப்பமை6  உளவியல்
வல்லுநார்கள் பின்பற்றுகின்ற ர். 
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தீவிர��  உடல்செ��ழி!

டிக் குமைறப�டுகள் 

நீங்கள் உங்கள் நாண்பமைர எப்படி அமைடய�ளப்படுத்துவீர்கள்?  அவரிடம்
உங்களுக்கு பிடித்6 அல்Gது அவமைர �ட்டுவோ� அமைடய�ளப்படுத்தும் 6னி
அமைடய�ளங்கள்  இருக்கும்.  அ6�வது  6மைGமைய  ஆட்டுவது,  கண்கமைள
சிமிட்டுவது,  குறிப்பிட்ட  வ�ர்த்மை6கமைள  அடிக்கடி  செச�ல்வது,  மைகமைய
சுழற்றுவது,  செ6�ண்மைடமையச் செசருமுவது,  எச்சிமைGத் துப்பும் ப�ணி எ 
கூறG�ம். 

இவற்றில்  பல்வோவறு  செசய்மைககமைள  ஒருவர்  செ6�டர்ந்து  செசய்6�ல்  அது
டூசெரட் சிண்ட்வோர�ம் என்று அமைழக்கப்பட்டது. இக்குமைறப�ட்மைட 1884ஆம்
ஆண்டு  ஜ�ர்ஜ்  வோட  டூசெரட்  என்ற  ஆர�ய்ச்சிய�ளர்  கண்டுபிடித்6�ர்.
இவற்மைறச்  செசய்வது  குழந்மை6ய�க  இருக்கும்வோப�து  பிரச்மை யில்மைG.
ஆ �ல் செபரியவர்கள�  பிறகும் இவோ6வோப�ன்ற செசய்மைககமைள செசய்வது
சிக்கG�  குமைறப�டு  என்வோற  உளவியல்  வல்லுநார்கள�ல்
அமைழக்கப்படுகிறது.  அம்செ�ட�மைபன்ஸ்,  வோப�மை6ப்செப�ருட்களின்
பயன்ப�டு டிக் குமைறப�டுகமைள அதிகரிக்கும். 

அறிகுறிகள்

கண்களுக்கு பின்வோ  எரிச்சல் இருப்பது வோப�G வோ6�ன்றும். 

குறிப்பிட்ட 6மைச உள்ள இடத்தில் அரிக்கும். 

செ6�ண்மைட வறளும்

குறிப்பிட்ட சிG உடல் ப�கங்களில் அரிப்பு வோ6�ன்றும். 

பல்வோவறு �னி6ர்கள் இந்6 அறிகுறிகள் வோ6�ன்றிய பிறவோக மைக க�ல்கமைள
சுழற்றுவது,  6மைGமைய  அமைசப்பது,  வோ6�ள்கமைளக்  குலுக்குவது  வோப�ன்ற
செசயல்ப�டுகமைள  செசய்கின்ற ர்.  இவர்களின்  உடல்  மைசமைககள்



செ6�டர்வது  அவர்களின்  6னிப்பட்ட  வ�ழ்க்மைக,  அலுவGக  பணிக்கு
ஏற்புமைடயது  அல்G.  எ வோவ,  குறிப்பிட்ட  இடத்மை6  ஏற்க  �றுக்கும்
ச�யத்தில் இக்குமைறப�டு உள்ளவர்களுக்கு உடலில் பல்வோவறு வோவறுபட்ட
மைசமைககள்  உருவ�கின்ற .  எ வோவ  அவர்கமைள  அந்6  இடத்திற்கு
வரவோவற்பது  வோப�ன்ற  வி{யங்கமைள  செசய்யG�ம்.  � நிமைGமைய
ச�நிமைGப்படுத்தும்  �ருந்துகமைளயும்,  டிக்  மைசமைககளுக்கு  ��ற்ற� 
வோநார்�மைறய�  உடல்செ��ழிமையக் கற்றுக்செக�டுக்கG�ம்.  
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�யக்கம் என் ?

ஆளுமை� குமைறப�டுகள் 

6னிநாபர்  நாடந்துசெக�ள்ளும்  முமைறகள்,  அவர்களின்  பழக்க  வழக்கங்கள்,
சமூகத்வோ6�டு இமை&ந்து செசயல்படும் செசயல்ப�டுகள் வோவறுபட்டு இருக்கும்.
ஆளுமை�  குமைறப�டு  இருப்பவர்கள்  6 க்கு  அப்படி  ஒரு  பிரச்மை 
இருப்ப6�கவோவ நாம்ப ��ட்ட�ர்கள். 

இவர்கமைள  பிறர�ல்  புரிந்துசெக�ள்ள  முடிய�து.  எந்6  ��திரி
வோய�சிப்ப�ர்கள்,  வோபசுவ�ர்கள் என்று ய�ர�லும் கூறமுடிய�து.  க�ர&ம்.
அவர்கள�வோGவோய  இ6மை  முடிவு  செசய்ய  முடிய�6  பரி6�ப  நிமைG
இருக்கும்.  இவர்கள்  ய�ருடனும்  நாட்பு,  க�6ல்  செக�ள்ள  ��ட்ட�ர்கள்.
ஆ �ல் அந்6 உறவு உருவ� �லும் அ6மை  புரிந்துசெக�ள்ள முடிய�து.
இருக்கும். சமூகத்வோ6�டு எமை6யும் இமை&ந்து செசய்ய ��ட்ட�ர்கள். 

இவர்களிடன்  வோகள்விகமைளக்  வோகட்டு  ஆளுமை�  குமைறப�டுகமைள
அறிவவோ6�டு,  இவர்களின்  குடும்ப  வரG�ற்மைறயும்  உளவியல்
வல்லுநார்களிடம்  கூறவோவண்டும்.  அப்வோப�து6�ன்  சிகிச்மைசமைய  உறுதிய�க
செசய்ய முடியும்.  குடும்பத்தில் ய�வோரனும் தீவிர �  அழுத்6ம்,  ப6ற்றம்
ஆகியவற்றுக்கு சிகிச்மைச எடுத்6�ல், அது பிறருக்கும் ஏற்பட வ�ய்ப்புள்ளது.
ஆளுமை� குமைறப�டு என்பதில் ஏறத்6�ழ 10 வமைககள் உள்ள .

ப�ர �ய்டு பிடி 

இந்6 வமைக குமைறப�டு உள்ளவர்கள் ய�மைரயும் நாம்ப ��ட்ட�ர்கள். மிகவும்
சந்வோ6கத்திற்குரியவர�க நாடந்துசெக�ள்வ�ர்கள். 

�ற்றவர்கள் 6ன்னிடம் செப�ய் செச�ல்லுகிற�ர்கள் என்று நாம்புவ�ர்கள். பிறர்
செச�ல்லும் 6கவல்கமைள எக்ஸ்ட்ர�வ�க நா�ன்மைகந்து பிட்டுகமைளப் வோப�ட்டு
நாங்கூரம் வோப�G வோகட்பவர்களிடம் செச�ல்லி ��ட்டிவிடுவ�ர்கள். 



செச�ல்லிலும்  செசய்மைகயிலும்  செவண்ணிற  ஆமைட  மூர்த்தி  வோப�G
ஏர�ள��  அர்த்6ங்கமைள �மைறத்து மைவத்திருப்ப�ர்கள். 

6ங்களின்   �மை வி,  செபண்வோ6�ழி,  நாண்பர்கள்  எ  பGரிடமும்  உரசி
சண்மைட  வோப�ட்டுக்செக�ண்வோட  இருப்ப�ர்கள்.  பின் ணியில்  ஒருவமைரப்
பயன்படுத்தி  ஏ6�வது  செசய்கிற�ர�  என்ற  சந்வோ6கத்மை6  இவர்களின்
செசயல்ப�டுகள் உருவ�க்கிக் செக�ண்வோட இருக்கும். 

ஸிஸ�ய்டு பிடி 

இந்6  வமைக  குமைறப�டு  உமைடயவர்கள்  அமை த்து  இடங்களிலும்  சில்க்
சட்மைட  வோப�ட்டவர்கமைளப்  வோப�Gவோவ  6னிய�க  செ6ரிவ�ர்கள்.
செசயல்ப�டுகளிலும், கு&ங்களிலும் அப்படித்6�ன். 

குழுவ�க  செசய்ய  செச�ல்லும்  செசயல்ப�டுகமைளக்  கூட  6னிய�க
செசய்கிவோறவோ  எ  முயல்வ�ர்கள். 

சமூகம் ச�ர்ந்6 எந்6 பிரச்மை களிலும் பங்வோகற்க ��ட்ட�ர்கள். 

நாட்பு  ப�லுறவு  ச�ர்நா  உறவுகளில்  செக�ஞ்சவோ�  செக�ஞ்சம்  ஆர்வம்
செக�ண்டிருப்ப�ர்கள். இவர்களின் நாட்பு வட்டம் மிக சிறியது.
 
செபண்கமைள விட ஆண்களின் அண்மை�மையவோய விரும்புவ�ர்கள். 

இ6மை  ஸிவோச�செபசெரனிய�வோவ�டு  செ6�டர்புபடுத்தி �லும்,  இவர்களின்
நிமைG அப்படிப்பட்ட6ல்G. 

ஸிவோச�மைடபல் பிடி

பழகிய சமூக நிகழ்ச்சிகளுக்கு கூட தீவிர��  ப6ற்றத்வோ6�டு6�ன் வந்து
கGந்துசெக�ள்வ�ர்கள். பிறவோர�டு வோபசுவது மிகவும் குமைறவ�கவோவ இருக்கும். 
சமூகம்  ச�ர்ந்6  நிகழ்ச்சிகளுக்கு  நா�ம்  எதிர்ப�ர்க்க  முடிய�6  பதிமைG,
கருத்மை6 உருவ�க்கி திமைகக்க மைவப்ப�ர்கள். 

நிமைறய கற்பமை ய�  கருத்துகமைள உருவ�க்கிக்செக�ள்வ�ர்கள்.  தி த்6ந்தி
படித்6�ல் கூட அ6ன் 6மைGப்பில்,  நி�ல் அல்Gது �தியின் க�ர்ட்டூனில்



6 க்கு  ஏவோ6�  ரகசிய  செசய்தி  இருக்கிறது  எ  நிமை த்துக்செக�ண்டு
அ6மை  நாம்புவ�ர்கள். 

செடலிபதி,  ஈஎஸ்பி ஆகிய சக்திகள் இருப்ப6�கவும்.  அ6ன்மூGம் பக்கத்து
வீட்டு  ஆன்ட்டி  மு6ல்  அலுவGக  நா&பர்கள்  வமைர  வசீகரித்து  விட
முடியும் எ  நாம்புவ�ர்கள். 

சிGச�யம் இவர்கள் வோபசுவது சூப்பர் ப�ஸ்ட் ரயில் செபட்டிகமைள விட
நீள��க  இருக்கும்.   வோபசும்வோப�வோ6  வி{யங்கமைள  அடிக்கடி
��ற்றிக்செக�ண்வோட  இருப்ப�ர்கள்.  எதிவோர  இருப்பவர்களுக்கு
6மைGசுற்றிப்வோப�கும். 

இ6ற்கு  சிகிச்மைச  என்பது  வோநா�ய�ளிக்கு  �ருத்துவர்  மீது  நாம்பிக்மைக
ஏற்பட்ட�ல் �ட்டுவோ� நாமைடசெபறும்.  இல்மைGசெயனில் வோநா�ய�ளி இமைடயில்
எழுந்து ஓடிவிட வ�ய்ப்பு உள்ளது.  எ வோவ அவரின் நாம்பிக்மைக செபற்று
பின் ர்,  அவரின்  சிறுவயது  நிமை வுகள்,  ஏற்பட்ட  �  அழுத்6ம்
பிரச்மை கமைளப்  பற்றி  வோபசG�ம்.  ஆ �ல்  சிகிச்மைசக்க�  �ருந்துகள்,
செ6ரபிகள் எ  நீண்டக�Gம் �  வலிமை�யுடன் செ6�டர்வது அவசியம். 

வோ�வோG நா�ம் ப�ர்த்6து அ வமைக ஆளுமை� குமைறப�டு ஆகும். 
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உ&ர்ச்சிகளின் எரி�மைG!

அடுத்து ஆ வமைக. 

இதில்  ஆளுமை� குமைறப�ட்டிற்கு  உட்பட்டவர�ல்  6ன் உ&ர்ச்சிகமைளக்
கட்டுப்படுத்6வோவ முடிய�து. வோக�பம் வந்6�ல் நா�க்மைக துறுத்தி விஜயக�ந்த்
வோப�G  கண்கள்  சிவந்து  செக�ந்6ளித்து  ச�மிய�டிவிடுவ�ர்.  இ6ன்
க�ர&த்6�ல்  இவர்கமைளக்  மைகய�ள்வது  கடி ம்.  எப்வோப�து  எரி�மைG
செவடிக்குவோ�� எ  அலுவGக நாண்பர்கள் மு6ல் செச�ந்6 �மை வி வமைர
திகிலிவோGவோய இருப்ப�ர்கள். 

ப�ர்டர்மைGன் பிடி

எளிதில் உமைடந்துவிடும் � ம் செக�ண்டவர்கள். 

ஜ�மைடப்  வோபச்சு  அல்Gது  வோநாரடிய�க  எப்படி  வோபசி �லும்  உ&ர்ச்சி
செக�ந்6ளிப்புடன் எழுந்து 6�ண்டவம் ஆடிவிடுவ�ர்கள்.

 6னிப்பட்ட சந்திப்பு,  அலுவGக சந்திப்பு என்ற இடத்திலும் எரி�மைG
வோப�Gத்6�ன் இருப்ப�ர்கள். இ6 �ல் இவர்கள�ல் உறவுகமைளப் ப�துக�க்க
முடிய�து. 

6னிய�க  இருக்கிவோற�ம்.  ஆ6ரவற்று  இருக்கிவோற�ம்  என்ற  எண்&ங்கள்
எழும்வோப�து � ப் ப6ற்றம் செக�ள்வ�ர்கள்.

வோக�பத்தில்  6ன்மை த்6�வோ  க�யப்படுத்திக்செக�ள்ளவும்  6யங்க
��ட்ட�ர்கள். 6ற்செக�மைG செசய்துசெக�ள்ளவும் முயல்வ�ர்கள். 

ஹிஸ்ட்ரிவோய�னிக் பிடி 

கல்ய�&வோ��  இழவோவ�  அமை த்திலும்  கவ ம்  6ன்மை  வோநா�க்கிவோய�
இருக்கவோவண்டும்  எ  நிமை ப்ப�ர்கள்.  அ6ற்க�  வி{யங்கமைள
செசய்துசெக�ண்வோட இருப்ப�ர்கள். 



உமைட,  கு&ம் எ  அமை த்துவோ� பிறமைரக் கவரவோவண்டும் என்ப6�கவோவ
இருக்கும். இந்6 வி{யங்கமைளப் பற்றி செவட்கவோ� பட ��ட்ட�ர்கள். 

6ன்மை  முன்னிமைGப்படுத்திக்செக�ள்ளும்  நிகழ்ச்சிமையயும்
செ�வோG�டிர���வ�க நாடத்திக் க�ட்டுவ�ர்கள். உ&ர்ச்சிகர�� வர்கள். 
பிறரிடம் தீவிர��  செசல்வ�க்கு,  உறவு மைவத்திருப்ப6�க பிறமைர நாம்பச்
செசய்ய 6மைGய�ல் 6ண்ணீர் குடிப்ப�ர்கள். 

நா�ர்சிஸ்டிக் பிடி

இந்6  குமைறப�டு  செக�ண்டவர்கள்  எந்6  இடத்திலும்  6ன்மை ,  6ன்
பிம்பத்மை6 முக்கிய��க நிமை ப்ப�ர்கள். அமை6ப் பர��ரிக்க ய�மைரயும் பலி
செக�டுப்ப�ர்கள்.  6ன்  வோ�Gதிக�ரிகள்  கூட  6ன்  திறமை�கள்  பற்றி
வோபசவோவண்டும் எ  எதிர்ப�ர்ப�ர்கள். 

அதிக�ரம்,  செவற்றி,  �ரிய�மை6  எ  அமை த்மை6  பற்றியும்  ஏர�ள�� 
கற்பமை கள் இவர்களுக்கு உண்டு.  அ6மை  இயக்குநார்  விஷ்ணுவர்த்6ன்
6ன் பட ப�டல்கமைள ஃவோபன்டசிய�க உருவ�க்குவது வோப�G உருவ�க்கி
அமை6 நிமை த்து ப�ர்த்து சந்வோ6�{ப்படுவ�ர்கள்.  

வோ�Gதிக�ரிவோய�,  கீழ்நிமைG ஊழியவோர� 6 க்கு வோ6மைவய�  வி{யங்கமைள
செசய்து  6ரவோவண்டும்  என்ற�ல்  செ6�ந்6ரவு  செக�டுக்க  6யங்கவோவ
��ட்ட�ர்கள். சிறப்பு �ரிய�மை6, செசயல்ப�டுகமைள 6 க்க�க சிGர் செசய்து
6ரவோவண்டும் எ  செவட்கத்மை6 விட்டு வோகட்ப�ர்கள்.
 
பிறரின்  உ&ர்ச்சிகள்,  அவர்களின்  வோ6மைவகள்  பற்றிய  அணுவளவும்
கவமைGப்படவோவ  ��ட்ட�ர்கள்.  �ற்றவர்கள்  6ன்மை ப்  ப�ர்த்து
செப�ற�மை�ப்படுகிற�ர்கள் என்று நிமை ப்ப�ர்கள். 

ஆன்டிவோச�சியல் பிடி

பிறர்  செச�ல்லும்  விதிகமைள  எப்வோப�துவோ�  கமைடபிடிக்க��ட்ட�ர்கள்.
அமை த்து  வி{யங்கமைளயும்  அடிக்கடி  உமைடத்துக்செக�ண்வோட
இருப்ப�ர்கள். 



இவர்கள்  6ன்மை த்  6விர  பிறமைர  ஆபத்6� வர்கள்,  கிண்டல்
செசய்பவர்கள்  என்வோற  நிமை ப்ப�ர்கள்.  எ வோவ  அவர்கமைள  ஆவோவச��க
திட்டுவவோ6�டு 6�க்கவும் முயல்வ�ர்கள்.
 
திருடுவது,  செப�ய் செச�ல்வது பிறமைர ஏ��ற்றுவது என்பமை6 எளிமை�ய�க
எப்வோப�தும் செசய்து வருவ�ர்கள். 

6�ங்கள் செசய்யும் வி{யங்கள், செசயல்ப�டுகளின் பின்விமைளவுகமைளப் பற்றி
அணுவளவும் கவமைGப்படவோவ ��ட்ட�ர்கள்.
 
ஒருவரின் இளம் வயது, நாடுத்6ர வயதில் இக்குமைறப�டு ஏற்படும் வ�ய்ப்பு
உள்ளது. 

மைசக்வோக�பதி 

திடீசெர  சிGமைர வோவமைGமைய விட்டு நீக்குவது, ஒருவமைர செப�துசெவளியில்
வோ6மைவயின்றி  அவ�� ப்படுத்துவது,  திருடுவது,  இமைடயற�து  செப�ய்
செச�ல்லுவது,  உ&ர்ச்சிகமைள  மை�ய��க  செக�ண்டு  பGமைரயும்  மிரட்டி
வோவமைG  வ�ங்குவது ஆகிய  வி{யங்கமைள இவர்கள்  செசய்வ�ர்கள்.  எந்6
உ&ர்ச்சியும்  க�ட்ட��ல்  6ன்னுமைடய  க�ரியங்கமைள
ச�தித்துக்செக�ள்வ�ர்கள். 

இவர்களுக்கு ஏற்பட்ட்டிருக்கும் � நாG ப�திப்மைப ய�ர்  செச�ன் �லும்
ஏற்க ��ட்ட�ர்கள்.  இதுபற்றி �ருத்துவர் ர�பர்ட் xவோர,  ஓர் பட்டியமைG
6ய�ரித்துள்ள�ர்.  அதிலுள்ள  வோகள்விகளுக்கு  பதில்  செச�ல்லுவ6ற்கு
கிமைடக்கும்  �திப்செபண்கமைளப்  செப�றுத்து  அவர்களின்  6ன்மை�மைய
தீர்��னிக்க  முடியும்.  இந்6க்  குமைறப�ட்மைட  செப�றுத்6வமைரயில்
செபண்கமைள விட ஆண்கவோள அதிகம் ப�திக்கப்படுகின்ற ர். 

இக்குமைறப�டுகளுக்கு  வோநா�ய�ளிகளின்  நாண்பர்கள்,  செபற்வோற�ர்களின்
உ6வியும்  ஆ6ரவும்  வோ6மைவ.  இமைவ  6விர  வோநா�ய�ளியின்  நாம்பிக்மைகமைய
உளவியல் �ருத்துவர் செபற்ற�ல் �ட்டுவோ� சிகிச்மைச செ6�டர்ந்து நாமைடசெபற
வ�ய்ப்புள்ளது. 
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கண்ணீரும் கவமைGயும் 

இ வமைக 

இது  முழுக்க  கண்ணீரும்  கவமைGயும்  வோசர்ந்6  குமைறப�ட்டு  பிரிவு,
இவர்களின் செசயல்ப�டு கு&ம் எ  அமை த்திலும் கவமைGயும் ப6ற்றமும்
நிமைறந்து இருக்கும். 

ச�ர்ந்திருக்கும் குமைறப�டு

இவர்கள�ல்  6ங்கள�ல்  சுய��க  எமை6யும்  செசய்ய  முடியும்  எ  நாம்ப
��ட்ட�ர்கள். அமை த்திற்கும் பிறமைரச் ச�ர்ந்திருப்ப�ர்கள். 

இவர்கள் எமை6யும் �றுத்வோ6 வோபச ��ட்ட�ர்கள்.  �றுத்6�ல் பிறர் எப்படி
நாடந்துசெக�ள்வ�ர்கவோள� எ  பயப்படுவ�ர்கள். 

வி�ர்ச த்மை6க்  கண்டு  பயப்படுவ�ர்கள்.  6ன்  மீ6�  நாம்பிக்மைகயும்
இருக்க�து.  இவர்கமைள  துன்புறுத்தி �ல்  வோகலி  செசய்6�ல்  கூட
செப�றுத்துக்செக�ள்வ�ர்கள். எமை6யும் எதிர்க்க ��ட்ட�ர்கள். 

அவர்கள் நாம்பும் உறவு வோ6�ற்றுப்வோப� �ல் உட டிய�க ��ற்று உறமைவ
6ய�ர்  செசய்வ�ர்கள்.  எதிலும் வோ6�ற்றுப்வோப�கும் பயம் இருப்ப6�ல்,  ஒரு
செசயல்ப�ட்மைட இவர்கள�கச் செசய்யத் செ6�டங்குவது கடி ம். 

6விர்க்கும் குமைறப�டு 

பிறரின் வி�ர்ச ம், புறக்கணிப்பு ஆகியவற்மைற நிமை த்து பயப்படுவ�ர்கள்.
இ6 �ல் புதிய உறவுகமைள இவர்கள�ல் உருவ�க்கிக்செக�ள்ள முடிய�து. 

எந்6  உறவிலும்  மிகவும்  உ&ர்ச்சிபூர்வ��கவும்,  கவ ��கவும்
இருப்ப�ர்கள். 



6ங்களின் உ&ர்வுகமைள ய�ரிடமும் பகிர ��ட்ட�ர்கள்.  இ6 �ல் பிறர்
இவர்கவோள�டு பழகுவது கடி ம். 

பிறர் 6ன்மை  அவ�� ப்படுத்துவ�ர்கள்,  கிண்டல் செசய்வ�ர்கள் என்று
நிமை த்துக்செக�ண்வோட  இருப்ப�ர்கள்.  இ6 �ல்  பல்வோவறு  சமூக
நிகழ்வுகளில் பங்செகடுத்துக்செக�ள்ள  ��ட்ட�ர்கள். 

விதிகளின்படி வ�ழ்க்மைக

இக்ககுமைறப�டு செக�ண்டவர்கள் 6ங்களுக்செக  உள்ள விதிகளின்படி6�ன்
வ�ழ்வ�ர்கள். அ6மை  மீறவோவ ��ட்ட�ர்கள். 

எப்வோப�தும் வோவமைG ச�ர்ந்வோ6 வோய�சிப்ப�ர்கள்.  நாண்பர்கள் கூப்பிட்ட�லும்
எங்வோகயும் செசல்G��ட்ட�ர்கள்.  இ6 �ல் 6னிப்பட்ட உறவுகள் என்பவோ6
இருக்க�து., 

அவர்களின்  விதிகள்,  செடட்மைGன்  ச�ர்ந்வோ6  அமை த்மை6யும்
வோய�சிப்ப�ர்கள்.  �னி6ர்கமைளவிட  செப�ருட்களுக்கும்,  விதிகளுக்குவோ�
நிமைறய �திப்பு செக�டுப்ப�ர்கள். 

இவர்களுக்க�  சிகிச்மைசக்கு  செ6ரபிகள்,  பழக்க  வழக்கங்கமைள
��ற்றிக்செக�ள்வது,  ஊக்கப்படுத்துவது,  � ப்ப6ற்றத்மை6  கட்டுப்படுத்தும்
�ருந்துகள் ஆகியமைவ வழங்கப்படுகின்ற . 
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பிற குமைறப�டுகள் 

�  அழுத்6ம்,  ப6ற்றம் க�ர&��க ஏர�ள��  � நாG குமைறப�டுகள்
ஏற்படுகின்ற . அவற்றில் சிGவற்மைறப் ப�ர்ப்வோப�ம். 

வோச���ட்டிக் சிம்ப்டம் டிஸ்ஆர்டர்

உடலில்  ஏற்படும்  வலி  அல்Gது  உடல்  பரு�ன்  ஏற்படுத்தும்  ப6ற்றம்
ச�ர்ந்6  குமைறப�டு.  வலி  உ&ர்வ�ல்  6 க்கு  செபரிய  வோநா�ய்
ஏற்பட்டுள்ள6�க  நிமை ப்ப�ர்கள்.  எதிர்�மைற  எண்&ங்கவோள�டு
இருப்ப6�ல் சமூக அளவில் கடும் �  அழுத்6த்மை6ச் சந்திப்ப�ர்கள். 

ஃவோபக்டிஷியஸ் டிஸ்ஆர்டர்

6ன்மை த்6�வோ  க�யங்கள்  செசய்துசெக�ண்டு,  அல்Gது  பிறரது  மைக,
க�ல்கமைள முறித்துப்வோப�ட்டு �ருத்துவம் வோ6மைவ என்று செச�ல்லுவ�ர்கள்.
6 க்கு  அல்Gது  பிறருக்கு  உள்ள  உடல்நாGக்குமைறப�ட்மைட  பிர��ண்ட
பிரச்மை ய�க செச�ல்லி �ருத்துவர்களுக்கு பீதி ஊட்டுவ�ர்கள். சிறுவயதில்
ஏற்பட்ட  வோ��ச��  அனுபவங்கள்,  � ச்வோச�ர்வு  சூழல்  இந்6
குமைறப�ட்டுக்கு முக்கியக் க�ர&ம்.  

டவுண் சிண்ட்வோர�ம்

மூமைளயில் ஏற்படும் நாரம்பியல் வளர்ச்சிக் குமைறப�டு. இ6 �ல் இவர்களது
அறிவுத்திறன்,  சமூக  உறவு,  தி சரி  செசயல்ப�டு  எ  அமை த்துவோ�
ப�திக்கப்படும். ப6ற்றக்குமைறப�டு, கற்றலில் 6டு��ற்றம், 6கவல்செ6�டர்பில்
பிரச்மை  எ  அறிகுறிகள்  செ6ரியும்.  �ரபணுக்களின்  ச�ச்சீரின்மை�,
6ன்மை  அளவுக்கு  அதிக��க  செசல்கள்  செபருக்கிக்செக�ள்வ6�ல்
இக்குமைறப�டு  ஏற்படுகிறது.  உடலுக்கும்  மூமைளக்கு��  செசயல்ப�டு
வோ6க்கம் செக�ள்ளும். செ��ழித்திறன் இவர்களுக்கு குமைறவ�க இருக்கும். கற்ற
வி{யங்கமைள நிமை வுசெக�ள்வதும் கடி ம். 



செஜன்டர் டிஸ்வோப�ரிய�

ஒருவரின் ப�லி  அமைடய�ளம் ஒன்ற�க இருக்கும்.  அவர்கள் 6ன்மை 
வோவறு  ப�லி ��க  நிமை த்துக்செக�ண்டிருப்ப�ர்கள்.  ஆ&�க  இருந்6�ல்
செபண்கமைளப் வோப�G பழகி வருவ�ர்கள்.  அப்வோப�து பிரச்மை  வர�6�?
x�ர்வோ��ன்களின்  6�று��று  வளர்ச்சி  வோவகத்6�ல்  இந்6  குமைறப�டு
ஏற்படுகிறது.  ஆண்,  செபண்  எ  கரு  முழுமை�ய�க  வளர்ச்சி  செபற�6
வடிவம்  இவர்கள்  என்று கூறG�ம்.  ப6ற்றம்,  �  அழுத்6ம்  செக�ண்டு
6ன்மை த்6�வோ  க�யம்  செசய்துசெக�ள்ள  முயல்வ�ர்கள்.  6ற்செக�மைG
முயற்சிகமைளயும்  செசய்வ�ர்கள்.  இ6ற்கு  தீர்வு,  அவர்களின்  � தில்
நிமை த்துள்ள  ப�லி ��க  6ங்கமைள  அறுமைவ  சிகிச்மைச  செசய்து
��ற்றிக்செக�ள்வவோ6. 

செசக்ஸ�வல் டிஸ்ஃபங்{ன்

ஆண்களும்  செபண்களும்  உடலுறவில்  ஈடுபடும்வோப�து,  திருப்தி
செபறமுடிய�து.  உடலிலும் � திலும் 6மைடகள் இருப்ப6�கத் வோ6�ன்றும்.
ஆண்களுக்கு  வோவக��க  செசயல்படமுடிய�மை�,  விந்து  முந்து6ல்  ஆகிய
பிரச்மை கள் இருக்கG�ம். செபண்களுக்கு உடலுறவில் ஆமைச இல்G��லும்,
ப�லுறுப்பில்  வலியும்  ஏற்படG�ம்.  சமூக  ப6ற்றம்,  �  அழுத்6ம்
க�ர&��க  இருக்கG�ம்.  உளவியல்  �ருத்துவரின்  ஆவோG�சமை ப்படி
உடலுறவில்  ஈடுபடG�ம்.  இருவரின்  ஒத்திமைசந்து  உறவில்  ஈடுபட்ட�ல்
�ட்டுவோ� உடலுறவில் திருப்தி கிமைடக்கும். 

ப�ர�பிலிக் டிஸ்ஆர்டர்

இவர்களுக்கு  இயல்ப�  உடலுறவில் நா�ட்டம்  இருக்க�து.  சட்டத்திற்கு
புறம்ப�  வமைகயில்  உடலுறமைவ  அமை�த்துக்செக�ள்வ�ர்கள்.  இ6ற்கு
சிறுவயதில்  நாடந்6  சம்பவங்கள்,  �ரபணு  ரீதிய�  குமைறப�டுகள்
க�ர&��க இருக்கG�ம். உளவியல் ஆய்வுகள் செசய்து ப�திக்கப்பட்டவரின்
நிமை வுகமைள ஆர�ய்ந்வோ6 சிகிச்மைச வழங்கப்படுகிறது. 

எலிமிவோ {ன் டிஸ்ஆர்டர்

இந்6  ப�திப்பு  ஏற்பட்ட குழந்மை6கள் அடிக்கடி  சிறுநீர்  அல்Gது �Gம்
கழிக்கிவோறன்  எ  கழிவமைறவோய  கதிய�க  கிடப்ப�ர்கள்.  அடிக்கடி  �Gம்,



சிறுநீர் கழிப்பது அமை த்து இடங்களிலும் ச�த்தியம் இல்மைG என்ப6�ல்,
ச�த்திய��கும்வோப�து  எல்G�ம்  அங்கு  செசன்று  இடங்கமைள
அசிங்கப்படுத்துவ�ர்கள்.  6ன்மீது  நாம்பிக்மைக  இழந்து,  கிண்டல்
செசய்யப்படுபவர்கள்  இதுவோப�ன்ற  குமைறப�டுகளுக்கு  ஆள�கிற�ர்கள்.
இவர்களுக்க�  சிகிச்மைச,  இவர்கமைள ஊக்கப்படுத்தி குற்றவு&ர்விலிருந்து
செவளிக்செக�ண்டு வருவது6�ன். 

வோக�வோர�

6ன்னுமைட  ப�லுறுப்பு  க�&��ல்  வோப�ய்விட்ட6�,  அல்Gது
சிமை6ந்துவிட்ட6�  எ  ப�ர்த்து  ப6றும்  குமைறப�டு  இது.  இருக்க�
இல்மைGய�  எ  எஸ்.வோஜ.  சூர்ய�  வோப�G  ப�லுறுப்மைப  செ6�ட்டு
6டவிக்செக�ண்வோட  இருப்ப�ர்கள்.  அவ��  உ&ர்வு,  பயம்,  ப6ற்றம்
ஆகியமைவ  இப்ப�திப்மைப  ஏற்படுத்துகின்ற .  உளவியல்  �ருத்துவர்
இ6ற்க�  பல்வோவறு சிகிச்மைசகமைள வழங்குவ�ர். 

அவோ��க் சிண்ட்வோர�ம்

நான்ற�கத்6�ன்  இருப்ப�ர்கள்.  திடீசெர  6ன்மை த்6�வோ 
6�க்கிக்செக�ள்வது,  அல்Gது  பிறமைரத்  6�க்குவது  எ  இறங்குவ�ர்கள்.
இந்6ச் சம்பவம் பற்றிய நிமை வோவ அவர்களுக்கு இருக்க�து. அதிக நா�ட்கள்
6னிய�கவோவ  வ�ழ்வது,  சிமைறயில்  இருப்பது  என்று  வ�ழ்ந்6வர்களுக்கு
இப்பிரச்மை  ஏற்படும்.  இ6ற்கு  பல்வோவறு  செ6ரபி,  பழக்க  வழக்கங்கமைள
பின்பற்றி �வோG தீர்வு கிமைடக்கும். 

6ஜின் கிவோய�ஃபுவோச�

6 து  வருமைகய�ல்  பிறர்  ஏ6�வது  வருத்6ப்படுவ�ர்கவோள�
சங்கடப்படுவ�ர்கவோள� எ  நிமை த்து வருந்துவது. 6ன் ம்பிக்மைக இன்மை�,
சமூகத்திலிருந்து 6னித்து இருப்பது,  � ப்ப6ற்றம்  ஆகியமைவ இவர்கமைள
இப்படி  வோய�சிக்க  மைவக்கிறது.  செ6ரபி  மூGம்  அவர்களது  6வற� 
நாம்பிக்மைககமைள 6கர்க்க முடியும். 
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உளவியல் சிகிச்மைச முமைறகள் 

உளவியல்  பிர்சமை களுக்கு  அ6ற்செக  படித்துள்ள  அனுபவம்  செபற்ற
உளவியல்  �ருத்துவர்கமைள  அணுக  வோவண்டும்.  அவர்கள்  இ6ற்க� 
சரிய�  சிகிச்மைசகள்,  கமைடபிடிக்க  வோவண்டிய  பழக்கங்கமைள
பரிந்துமைரக்கின்ற ர். 

இதில் பல்வோவறு வல்லுநார்கள் உள்ள ர். அவர்கமைளப் ப�ர்ப்வோப�ம். 

மைசக்க�Gஜிஸ்ட்

இத்துமைறமையச்  வோசர்ந்6வர்கள்  உளவியல்  பிரச்மை க்க�  தீர்வுகமைளயும்,
பழக்கவழக்கங்கமைளயும் பற்றிய அறிவுறுத்6ல்கமைள வழங்குகின்ற ர். 

மைசக்ய�ட்ரிஸ்ட்

� நாG குமைறப�டுகளுக்க�  சிகிச்மைசகமைளயம் �ருந்துகமைளயும் இவர்கவோள
வோநா�ய�ளிகளுக்கு பரிந்துமைரக்கின்ற ர். 

செப�து�ருத்துவ வல்லுநார்கள்

இவர்கள்  � நாG  பிரச்மை க்க�  �ருந்துகமைளயும்,  செ6ரபிகமைளயும்
பரிந்துமைரக்கின்ற ர். 

பிற பணிய�ளர்கள்

6ன் �ர்வGர்கள் 6னிய�க செ6ரபி வகுப்புகள்,  ஆவோG�சமை  வகுப்புகமைள
நாடத்துகின்ற ர். 

செxல்த் மைசக்க�Gஜிஸ்ட் 

உளவியல் பிரச்மை கள் பற்றி ஆர�ய்ச்சி செசய்து அதிலிருந்து வோநா�ய�ளிகள்
விடுபட  உ6வுகின்ற ர்.  புமைகபிடிப்பது,  எமைட  குமைறப்பது  வோப�ன்ற



வி{யங்களுக்கு  உ6வுவவோ6�டு,  நீரிழிவு,  புற்றுவோநா�ய்  வோப�ன்ற
பிரச்மை களுக்க�  ஆவோG�சமை கமைளயும்  சிகிச்மைசகமைளயும்
பரிந்துமைரக்கின்ற ர். 

நீரிழிவு, புற்றுவோநா�ய் உள்ளிட்ட நீண்ட க�G வோநா�ய்கள் �ற்றும் வலிநிவ�ர&
வோநா�ய�ளிகள்  ஆகிவோய�ருக்கு  உ6வுகின்ற ர்.  �ருத்துவ  பட்டம்  அல்Gது
அதில்  முமை வர்  படிப்பு  முடித்திருப்பது  இ6ற்குத்  வோ6மைவ.  சுக�6�ரம்
ச�ர்ந்6 வோசமைவ வோ�ம்ப�டுகமைள வழங்குகின்ற ர். 

வோநா�ய் 6டுப்பு முமைறகமைள பிறருக்கு செச�ல்லித் 6ருகின்ற ர்.  இவர்கமைள
�ருத்துவம், சுக�6�ரம் ச�ர்ந்6 அமை�ப்புகளில், �ருத்துவ�மை களில் க�&
முடியும். 

கிளினிக்கல் மைசக்க�Gஜிஸ்ட் 

ப6ற்றம், அடிமை�த்6 ம் ஆகியவற்ற�ல் ப�திக்கப்பட்டவர்களுக்கு பல்வோவறு
வோச�6மை கமைள  செசய்து  அவர்களுக்கு  செ6ரபி,  ஆவோG�சமை கமைள
வழங்குகிற�ர்கள். 

இறந்6க�G  நிகழ்ச்சிகள�ல்  � ச்சிமை6வுக்கு  உள்ள� வர்கள்,  வோப�மை6,
�துவுக்கு  அடிமை�ய� வர்கள்,  ப6ற்றக்குமைறப�டு,  ஆளுமை�  குமைறப�டு
செக�ண்டவர்களுக்கு  சிகிச்மைச  வழங்குகிற�ர்கள்.  �ருத்துவப்பட்டம்
செபற்றிருப்ப�ர்கள். 

செக�ன்சலிங் மைசக்க�Gஜிஸ்ட் 

குடும்ப  வன்முமைறய�ல்  ப�திக்கப்பட்டு  � நிமைG  குமைறப�டுகளுக்கு
உள்ள� வர்களுக்கு  சிகிச்மைச  வழங்குகிற�ர்கள்.  குடும்ப  உறவுகளில்
ஏற்படும்  முரண்ப�டுகள்,  ப�திப்புகள்,  சமூக  உறவில்  ஏற்படும்
6டு��ற்றங்கள்,  வன்முமைற  ச�ர்ந்6  ப�திப்புகமைளக்  செக�ண்டவர்களுக்கு
சிகிச்மைச  அளித்து  உ6வுகிற�ர்கள்.  �ருத்துவப்  படிப்புடன்  பயிற்சியும்
செசய்துவருவ�ர்கள். 
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� நாGனும் உடல் நாGனும்

நாவீ  க�Gத்தில் உளவியல் நாGமை  நா�வோ� வோச�தித்துக்செக�ள்ள பல்வோவறு 
ஆப்கள், வோகள்வி பதில்கமைளக் செக�ண்ட ஆய்வு அறிக்மைககள் உள்ள . 
உள்ளம் உடமைG இயக்குகிறது என்ப6�ல், உள்ள நாGன் மிக முக்கிய��க 
உள்ளது. ஒருவரின் நாடவடிக்மைககமைள மைவத்வோ6 அவரின் � மை6 அறிய 
முடியும். � நாGமை யும், உடல் நாGமை யும் கவ ��க ஒருங்கிமை&த்து 
மைவத்திருப்பது சமூக வ�ழ்க்மைகக்கும் 6னிப்பட்ட வ�ழ்க்மைகக்கு மிக 
அவசியம். 

� நாGமை  எப்படி அறிவது?

உங்கள் � நிமைG வோநார்�மைறய�க எண்&ங்கவோள�டு இருக்கிற6�?

உங்களுக்கு நாண்பர்கள் உண்ட�? அவர்கள் வோநார்�மைறய�  கருத்துகமைளக் 
செக�ண்டவர்கள�?

நீங்கள் அறியும் செசய்திகமைள சரிய�க புரிந்துசெக�ள்கிறீர்கள�?

உங்கள் � தில் ப6ற்றத்மை6 உ&ர்ந்திருக்கிறீர்கள�?

உ&ர்ச்சிகமைள உங்கள�ல் கட்டுப்படுத்6 முடிகிற6�? கட்டுப்ப�டுகமைள 
இழந்து நாடந்துசெக�ள்கிறீர்கள�?

� ச்வோச�ர்மைவ உ&ர்ந்திருக்கிறீர்கள�?

நீங்கள் வோ�ற்செச�ன்  வோகள்விகமைள வோகட்டுக்செக�ண்டு எழுதி மைவத்துக் 
செக�ள்ளுங்கள். இவற்றின் அடிப்பமைடயில் உங்கமைள நீங்கவோள வோச�தித்து 
செக�ள்ளுங்கள்.
 
இவற்மைற செxல்த் மைசக்க�Gஜிஸ்ட் வோகட்டு உங்களுக்கு செப�ருத்6��  
உ&வுமுமைற, உடற்பயிற்சிகள், பழக்க வழக்கங்கமைள செக�ண்ட 
அட்டவமை&கமைள அளிப்ப�ர்கள். இது 6னிப்பட்டவர்களின் 



� நிமைGமையப் செப�றுத்6து. வோ�வோG செச�ன்  வோகள்விகளுக்க�  
பதில்களும், �ருத்துவர் அளிக்கும் சிகிச்மைச முமைறகளும் 6னிநாபர்கமைளப் 
செப�றுத்து நிமைறய ��றுபடும். 

�  அழுத்6ம் மூமைளயில் ஏர�ள��  வோவதிப்செப�ருட்கமைள சுரக்கச் 
செசய்கிறது. இ6ன் விமைளவ�க உடல் வோப�ர் செசய்யும் நிமைGக்கு 6ய�ர�கிறது.
ஆ �ல் உண்மை�யில் அதுவோப�G சூழ்நிமைG உருவ�கி இருக்க�து. இ6 �ல்
உடலில் ஏற்படும் பிரச்மை கமைளப் ப�ர்ப்வோப�ம். 

மூமைளயில் சுரக்கும் வோவதிப்செப�ருட்கள�ல் 6மைGவலி, எரிச்சல் வோப�ன்றமைவ
ஏற்படும். 

இ6யத்தின் துடிப்பு எகிறும். ரத்6 அழுத்6ம் அதிகரிக்கும். 

நுமைரயீரல்கள் வோவக��க வோவமைG செசய்யும். இ6ன் விமைளவ�க மூச்சிமைரப்பு 
அதிகரிக்கும். 

செநாஞ்சில் எரிச்சல், வோபதி, வயிற்றுவலி ஆகியமைவ ஏற்படும். 

கழுத்து, வோ6�ள்பட்மைட, முதுகு ஆகியவற்றிலுள்ள 6மைசகள் கடுமை�ய�க 
வலி6ரத் செ6�டங்கும். 

செபண்களுக்கு உடலுறவில் ஆமைச குமைறயும், ��6விட�ய் முமைறய�க 
இருக்க�து. ஆண்களுக்கு �Gட்டுத்6ன்மை� ஏற்படும். 
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செ6ரபி வமைககள் 

� நாGமை  வோ�ம்படுத்6  6ரும்  செ6ரபிகமைள  ட�க்கிங்  செ6ரபி  என்று
உளவியல் வட்ட�ரத்தில் அமைழக்கின்ற ர்.  நீங்கள் உங்கள் கடந்6 க�G
துன்பங்கமைள  நிமை த்து  வருத்6ப்படுகிறீர்கள�,  அன்பு  �மை விமைய
புற்றுவோநா�ய்க்கு பலி செக�டுத்து வோச�கத்தில் இருக்கிறீர்கள�,  �து,  வோப�மை6ப்
செப�ருட்களிலிருந்து  மீள  முடிய��ல்  இருக்கிறீர்கள�?  இமைவ
அமை த்மை6யும்  நீங்கள்  உளவியல்  வல்லுநாரிடம்  � ம்  திறந்து  வோபச
வோவண்டும். அவர் சிG வோகள்விகமைளக் வோகட்ப�ர். உங்கள் உ&ர்வு நிமைGமைய
செச�ல்G செச�ல்G உங்கள் � ம் செ�ல்G இGகுவ�கும்.  �  அழுத்6ம்
இம்முமைறயில் குமைறகிறது.

 பிறகு  12  ஸ்செடப் ��டல் என்ற செ6ரபி வகுப்பு முக்கிய�� து.  இதில்
ஆறு  அல்Gது  எட்டு  வோபர்  சுற்றி  அ�ர்ந்து  6ங்களுக்கு  ஏற்பட்ட
பிரச்மை கமைளப் பற்றி வோபசுவ�ர்கள்.  அ6ன் 6�க்கத்தில் கண்ணீர் விட்டு
அழுவ�ர்கள்.  இம்முமைறயில்  ஒருவருக்கு  ஆ6ரவ�க  �ற்செற�ருவர்
இருப்ப6�ல்,  உங்களுக்குத்  6னிய�க  இருக்கிவோற�ம்  என்ற  உ&ர்வு
குமைறகிறது.  செ�ல்G  வலிகள்,  வோவ6மை ய�  நிகழ்வுகளிலிருந்து  உங்கள்
வ�ழ்க்மைகமைய  மீட்டுக்செக�ள்ள  முடியும்.  குறிப்பிட்ட  குமைறப�டுகளுக்கு
உட்பட்டு செவளிவர  முடிய��ல்  6விப்பவர்கள்,  இ6ன்மூGம் நிவ�ர&ம்
செபறுகிற�ர்கள். 

இதுவோப�Gவோவ சுய உ6விக்குழுக்களும் செசயல்படுகின்ற ர். இ6மை  ஒருவர்
6மைGமை�  ஏற்று  நாடத்தி  நாம்  அனுபவங்கமைள  செச�ல்Gச்  செச�ல்வ�ர்.
இதிலும் அனுபவங்கமைள பகிர்வது முக்கிய��  பகுதி. 
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செ6ரபிகள் 

மைசக்வோக� அ �லிடிகல் அண்ட் மைசக்வோக�மைட மிக்

ப�திக்கப்பட்டவர்,  ஆவோG�சகர்  எ  இருவருவோ�  ஒன்றுவோசர்ந்து
பிரச்மை களுக்க�  தீர்வுகமைள அமைடய�ளம் கண்டு  தீர்க்கும் முமைற. 

க�க்னிட்டிவ் அண்ட் பிவோxவியரல்

6�ங்கள் நிமை த்6து வோப�G நிகழ்ச்சிகள் நாமைடசெபற�6வோப�து கடும் � 
அழுத்6த்திற்கு  சிGர்  உள்ள�கின்ற ர்.  இ6ன் க�ர&த்மை6  புரியமைவத்து
� ச்வோச�ர்விலிருந்தும்,  வருத்6த்திலிருந்தும்  உளவியல்  வல்லுநார்கள்
இத்செ6ரபிமைய அளித்து செவளிக்செக�ண்டு வருகின்ற ர். 

ஹியூ�னிஸ்டிக் 

ஒருவரின்  ஆளுமை�க்  குமைறப�டு,  � நாGக்குமைறப�டுகள்,  பிரச்மை கமைள
வோநா�ய�ளிவோய வோபசுவ�ர். அ6மை  கவனித்து உள்வ�ங்கிக்செக�ளும் உளவியல்
வல்லுநார்  வோ6மைவய�  கருத்துகமைளக்  கூறுவ�ர்.  அ6ன்படி  வோநா�ய�ளி
நாடந்6�ல் ப�திப்பு குமைறய வ�ய்ப்புள்ள செ6ரபி இது. 

சிஸ்டமிக் 

குடும்ப  உறவுகளில்  ஏற்படும்  சிக்கல்கள்,  �து,  வோப�மை6ப்செப�ருட்களுக்கு
அடிமை�ய� வர்களுக்கு உ6வும் செ6ரபி இது. இ6ன்மூGம் 6ன்மை ப்வோப�G
ப�திக்கப்பட்டவர்கமைள வோநா�ய�ளி ப�ர்ப்ப6�ல் 6 து பிரச்மை  பற்றிய
குற்றவு&ர்விலிருந்து  விடுபட்டு  6ன்  அனுபவங்கமைள  எளிதில்
பகிர்ந்துசெக�ள்கிற�ர்.  இ6 �ல்  அவரின்  �  இறுக்கம்  6ளர்வவோ6�டு
சமூகத்வோ6�டு இமை&ந்து வ�ழ்வ6ற்க�  நாம்பிக்மைகமையயும் செபறுகிற�ர். 

செ6ரபிகவோள�டு  மூமைளயில்  சுரக்கும்  வோவதிப்செப�ருட்கமைளக்  குமைறக்கும்
�ருந்துகமைளயும்  உளவியல்  வல்லுநார்கள்  வழங்குகின்ற ர்.  இ6 �ல்
வோநா�ய�ளிகளின் �  அழுத்6ம் குமைறந்து � நிமைG வோவக��க ��றுவது



நிற்பவோ6�டு  அவர்களின்  உ&ர்ச்சிகமைளயும்  எளி6�க  கட்டுப்படுத்6
முடிகிறது. 

மைசவோக�மைட மிக் செ6ரபி

ஆஸ்திரிய�  நா�ட்மைடச்  வோசர்ந்6  உளவியல்  �ருத்துவர�  சிக்�ண்ட்
ஃப்ர�ய்டின்  விழிப்புற்ற  � ம்,  விழிப்பு&ர்வற்ற  � ம்  எனும்
வோக�ட்ப�ட்மைட அடிப்பமைடய�க செக�ண்டது இந்6 செ6ரபி. 

வோநா�ய�ளியின் விழிப்பு&ர்வற்ற � நிமைGயில் அவரின் குழந்மை6ப் பருவ,
பள்ளிப்பருவ நிமை வுகள் இருக்கும். ஆ �ல் இவற்றில் நாடந்6  குறிப்பிட்ட
வி{யங்கள்  6ற்க�G  வ�ழ்க்மைகமைய  வ�ழவிட��ல்
6டுத்துக்செக�ண்டிருக்கும்.  அந்6  சம்பவம்  ச�ர்ந்6  வோக�பம்,  ஆற்ற�மை�,
விரக்தி,  துயரம்,  வலி,  வோவ6மை  � தில்  இருப்பது  ஒருவரின்
நிகழ்க�Gத்மை6  நா�ச��க்கும்  திறன்  செபற்றது.  எ வோவ  உளவியல்
வல்லுநார்கள் செ6ரபியில் வோநா�ய�ளிமைய வோபச மைவத்து அவரின் � திலுள்ள
வலிமைய  துல்லிய��கத்  செ6ரிந்துசெக�ண்டு,  அந்நிமை வுகள்  அவரின்
வ�ழ்க்மைகமைய எப்படி ப�திக்கின்ற  என்பமை6 வோபசி புரிய மைவக்கின்ற ர். 
செ6ரபி  வகுப்மைப  உளவியல்  வல்லுநார்  ஒருவர்  நாடத்துவர்.  ஒருவமைர
�ட்டுவோ�  அவர்  சந்தித்து  வோபசுவ�ர்.  அவருக்க�க  ஒதுக்கும்  வோநாரம்  ஒரு
�ணிவோநாரம் ஆகும்.  

வோநா�ய�ளி  6 க்கு  வரும்  க வுகமைளப்  பற்றி  செச�ல்Gவோவண்டும்.  இ6ன்
விமைளவ�க,  அவர்  � தில்  உள்ள  எண்&ங்கமைள  உளவியG�ளர்
குறிப்புகள் எடுத்துக்செக�ள்வ�ர். க வுகள் உ&ர்ச்சிகளின் குறியீடு என்பது
ஃபிர�ய்டின் வோக�ட்ப�டுகளில் ஒன்று.  வோநா�ய�ளி நா�ற்க�லியில் அ�ர்ந்து
வோநார�க அ�ர்ந்து உளவியG�ளரின் கண்கமைளப் ப�ர்த்து வோபசுவது முக்கியம்.
இல்மைGசெயனில் அவர் செப�ய் செச�ல்கிற�ர் என்று செப�ருள். 

வோநா�ய�ளி 6ன் � தில் உள்ளவற்மைற எந்6 6மைடயுமில்G��ல் வோநாரடிய�க
வோபசுவது முக்கியம்.  அப்வோப�து6�ன் அவரின் பிரச்மை மைய உளவியG�ளர்
அறிய முடியும்.  அவர் சிG வி{யங்கமைள தீவிர��க �றுத்தும் வோபசG�ம்.
இ6ற்க�  க�ர&ங்கமைள  அவர்கவோள  செச�ல்G  உளவியG�ளர்கள்
ஊக்குவிக்கின்ற ர்.  அதிர்ச்சிகர�� ,  அப�யகர��  சம்பங்கமைள
நிகழ்ச்சிகமைள  ரகசியங்கமைள  வோநா�ய�ளி  உளவியG�ளரிடம்  செச�ல்Gத்
6யங்க கூட�து.  உளவியG�ளர்,  கூறுபவமைர ஊக்குவித்6படி அமை�திய�க
இருப்பது முக்கியம். 
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சிக்�ண்ட் ஃபிர�ய்டின் உளவியல் முமைறகள்

மைசக்வோக�அ �லிசிஸ் 

இம்முமைறமைய சிக்�ண்ட் ஃப்ர�ய்ட் �ற்றும் ஜீன் ��ர்ட்டின் ச�ர்வோக�ட்
ஆகிய உளவியG�ளர்களும் வோ�ம்படுத்தி ர். இந்6 செ6ரபியும் வோ�ற்செச�ன் 
மைசக்வோக�  மைட மிக்  செ6ரபியும்  அடிப்பமைடயில்  ஒன்றுவோப�Gத்6�ன்.
இரண்டிலும்  வோநா�ய�ளியின்  விழிப்பு&ர்வற்ற,  விழிப்பு  � ம்
ஆகியவற்வோற�டு  வோகள்விகள்  வோகட்டு  வோபச  மைவப்பவோ6  வோநா�க்கம்.  பயம்,
ப6ற்றம்,  உறவுகளில் ஏற்படும் 6டு��ற்றம்,  உறவுகமைள ஏற்படுத்திக்செக�ள்ள
முடிய�6  இயல்பு  செக�ண்டவர்களுக்கு  மைசக்வோக�  அ �லிசிஸ்  செ6ரபி
வழங்கப்படுகிறது. இது பல்G�ண்டுகளுக்கு நீளும். 

ஜங்கியன் செ6ரபி

க�ர்ல்  ஜங்க்,  ஒரு  �னி6ரின்  ஆளுமை�  என்பது  அவரது  மூமைளயில்
செ6�குப்பட்ட  நிமை வுகளில்  இருக்கிறது  எ  கூறி �ர்.  செவளியுGகிற்கு
ஒருவர் செவளிப்படுத்தும் பிம்பம் 6னி.  அ6ற்கு பின் �ல் உள்ள நா�க்கு
செ6ரிய�6 அவரது சிறுவயது நிமை வுகள், உ&ர்வுகமைள அவர் நிழல் என்று
குறித்6�ர்.  ஆணுக்குள்  செபண்ணும்,  செபண்ணுக்குள்  ஆணும்  உண்டு
என்பமை6 செச�ன் �ர். 

இந்6  செ6ரபிமைய  செசய்பவர்கள்  வோநா�ய�ளிகள்  செச�ல்லும்  க வுகமைள
ஆழ��க கவனித்து உள்வ�ங்குகின்ற ர்.  அதில் அவர்கள் வோநா�ய�ளிகளின்
எண்&ங்கமைளப் புரிந்துசெக�ள்ள முயல்கின்ற ர்.

செசல்ஃப் மைசக்க�Gஜி, ஆப்செஜக்ட் ரிவோG{ன்

இந்6  செ6ரபி  வோநா�ய�ளியின்  குழந்மை6ப்பருவம்,  சிறுவர�க  இருந்6வோப�து
நாடந்6  சம்பவங்கள்  ஆகியவற்மைற  உள்ளடக்கியது.  இவற்மைற
செ6ரிந்துசெக�ண்டு  நாடப்பு  நிகழ்வுகளில்  அவருக்கு  ஏற்பட்ட  ப�திப்பு,
6டு��ற்றங்கள், குமைறப�டுகமைள ஆர�ய்கின்ற ர். 



டிர�ன்ஸ�க்ஷ ல் அ �லிசிஸ் 

ஒருவரின் ஆளுமை�யில் மூன்று ஈவோக� நிமைGகள் உள்ள . அமைவ வோபரன்ட்,
அடல்ட்,  மைசல்ட்.  இந்நிமைGகமைள  கவ ம்  குவித்து  ஆர�ய்வவோ6  இந்6
செ6ரபியின்  வோநா�க்கம்.  அடல்ட்  என்ற  நிமைG  நிகழ்க�Gம்  பற்றியது.
இம்மூன்று  நிமைGகளிலும்  இருந்து  ஒருவரின்  நிமைGமை�,  எண்&ங்கள்
ஆகியவற்மைற உளவியG�ளர் அறிகிற�ர். 

க�க்னிட்டிவ் பிவோxபியரல் செ6ரபி

ஒருவரின் � தில் வோ6�ன்றும் எண்&ங்கள் எப்படி, அவரின் ஆளுமை�மைய
ப�திக்கிறது என்பமை6 அறியவோவ இந்6 செ6ரபி பயன்படுகிறது. இத்செ6ரபியில்
உளவியல்  வல்லுநார்,  ஒருவர்  உGமைகப்  ப�ர்க்கும்  ப�ர்மைவமைய  ��ற்றி
அமை�க்கிற�ர்.  இ6 �ல்  அவரின்  எதிர்விமை களும்,  இயல்பும்,  பழக்க
வழக்கங்களும் ��றுகின்ற . 

அ,  ஆ  எ  இருவரின்  கு&ங்கமைளயும்  ஒரு  செசயமைG  எப்படி
புரிந்துசெக�ள்கிற�ர்கள் என்று ப�ர்ப்வோப�ம். 

அ  நாபர்,  நாம்பிக்மைகயுள்ளவர்.  6ன்னுமைடய பிற  செசயல்களில்  நாம்பிக்மைக
உள்ளவர். சமூக உறவுகமைள வலுவ�க செக�ண்டவர். 

ஆ  நாபர்,  நாம்பிக்மைகயில்G�6வர்.  6யக்கமும்,  கூச்சமும்  செக�ண்டவர்.
6ன் ம்பிக்மைக குமைறந்6வர். குமைறந்6 சமூக உறவு செக�ண்டவர். 

இவர்கள் இருவருக்கும் செப�துவ�  நாபர்,  விருந்து ஒன்மைற நாடத்துகிற�ர்.
அந்6 6கவல் இவர்களுக்கு செ6ரிந்6�லும் அவர் வோநாரடிய�க அமைழப்பி6மைழ
இவர்கள்  இருவருக்கும்  வழங்கவில்மைG.  இவர்கள்  இருவரும்  என் வ�க
புரிந்துசெக�ள்வ�ர்கள் என்று ப�ர்ப்வோப�ம். 

அ

6வறு6G�க  அமைழப்பி6ழ்  விடுபட்டு  வோப�யிருக்கG�ம்  என்று
நிமை ப்ப�ர்கள். 

விருந்து என்பது குறிப்பிட்ட நாபர்கள் �ட்டும் கGந்துசெக�ள்வ6�க இருக்க
வ�ய்ப்புள்ளது எ  புரிந்துசெக�ள்வ�ர்கள். 



விழ� முடிவமைடந்6பிறகு, குறிப்பிட்ட நாண்பமைர சந்திப்ப�ர்கள். எப்வோப�தும்
வோப�G  இயல்ப�க  வோபசுவ�ர்கள்.  விழ�  பற்றி  ச�6�ர&��க  வோகட்டுத்
செ6ரிந்துசெக�ள்வ�ர்கள். 

ஆ

வோவண்டுசெ�ன்வோற 6 க்கு அமைழப்பி6மைழ நாண்பர் வழங்கவில்மைG என்று
புரிந்துசெக�ள்வ�ர்கள். சமூக உறவுகள் குமைறவு என்ப6�ல் 6ன்மை  நாண்பர்
புறக்கணித்துள்ள�ர் என்று புரிந்துசெக�ண்டு வோக�பப்படுவ�ர்கள்.  6ன் �ல்
6 து  நாண்பருக்கு  எந்6  பயனும்  இல்மைG  என்று  இப்படி
நாடந்துசெக�ண்டுள்ள6�க நிமை த்துக்செக�ள்வ�ர்கள்.  

அமைழப்பி6மைழ  அனுப்ப  �றந்6  நாண்பமைர  முடிந்6வமைர  சந்திக்க
�றுப்ப�ர்கள்.  சந்திப்பு  நாடந்6�லும்  அது  இருவருக்கும்  வோவ6மை மையத்
6ருவ6�கவோவ இருக்கும். 

வோபசும்வோப�து  நாண்பமைர  தீவிர��க  திட்டுவ�ர்கள்.  கடிந்துசெக�ள்வ�ர்கள்.
நாட்வோப இல்மைG எ  முறித்துக்செக�ள்ளவும் வ�ய்ப்பு உள்ளது. 

செ6ரபி 

சுற்றியுள்ள சூழல்கமைள நி6� ��க ஆர�யவும், கவ ��க முடிசெவடுக்கவும்
ஆவோG�சமை  6ருவ�ர்கள். 

6கவல் செ6�டர்பு திறன்கமைள வளர்த்துக்செக�ள்ள உ6வுவ�ர்கள். 

விழிப்பு&ர்வோவ�டு  சிக்கG�  சூழல்கமைள  அணுகுவ6ற்க� 
அறிவுமைரகமைளயும் பயிற்சிகமைளயும் வழங்குவ�ர்கள். 

நாடத்மை6 செ6ரபி

ஒருவரிடம்  உள்ள  எதிர்�மைறய�  நாடத்மை6மைய  அகற்றிவிட்டு
ஆக்கப்பூர்வ��  நாடத்மை6கமைள ��ற்ற  உளவியG�ளர்  இந்6  செ6ரபிமைய
அளிக்கிற�ர். குழந்மை6களுக்கு நால்G பழக்கத்மை6 எப்படி கற்றுக்செக�டுப்பது.?



நால்G பழக்கத்மை6 செசய்6�ல்,  பரிசு செக�டுப்பது.  6வற�  வி{யங்கமைள
செசய்6�ல் 6ண்டமை  வ.ழங்குவது எ  பழக்குங்கள். இ6ன் மூGம் எளி6�க
குழந்மை6  நால்G  செசயல்ப�டுகமைள  வோவக��க  கற்றுக்செக�ள்ளும்.  எளிதில்
�றக்க�து. 
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க�க்னிட்டிவ் செ6ரபி 

இந்6  செ6ரபி  ப�திப்பு  ஏற்படுத்தும்  ஆளுமை�  பிரச்மை கமைள
சரிப்படுத்துவ6ற்க�  உருவ� து.  1960ஆம்  ஆண்டு ஆவோர�ன்  டி  செபக்
என்ற அசெ�ரிக்க உளவியG�ளர் உருவ�க்கி �ர்.  இவர் இந்6 செ6ரபியின்
6ந்மை6 என்று வோப�ற்றப்படுகிற�ர். 

� தில் எதிர்�மைறய�  கருத்துகமைள நிமை க்கும்வோப�து அமைவ உடலிலும்
எதிசெர�லிக்கிறது. இது ஒருவரின் ஆளுமை�மைய செசயல்ப�ட்மைட ப�திக்கிறது.
இமை6 சரி செசய்ய இத்செ6ரபி மூGம் முயல்கின்ற ர்.  ஒருவர் 6ன்னுமைடய
எதிர்�மைற  எண்&ங்கமைள  கண்டுபிடிக்க  அவரின்  டயரிமைய
புரட்டிப்ப�ர்த்6�ல்  வோப�தும்.  இ6மை  உளவியல்  வல்லுநார்கள்  அறிந்து
அவற்மைற  எப்படி  ��ற்றிக்செக�ள்ள  முடியும்  என்று  பரிந்துமைரகமைள
வழங்குகின்ற ர்.  ப6ற்றம்,  �  அழுத்6ம்  ஆகியவற்றுக்க�  சிகிச்மைச
முமைற இது. 

சிபிடி செ6ரபி 

வோ�ற்செச�ன்  இரு  பிரச்மை கமைளயும்  அறிகுறிகமைளயும்  இமை&த்து
அ6மை  தீர்க்கும்  செ6ரபி.  இதில்  ஒருவரின்  சிந்6மை ,  நாடத்மை6,
எண்&ங்கள் ஆகியமைவ முக்கியத்துவம் செபறுகின்ற . 

ஆக்ட் செ6ரபி 

ஒருவர்  நா�ன்  வோநார்�மைறய�க  எமை6யும்  செசய்ய��ட்வோடன்  என்று
செச�ல்லிக்செக�ண்டிருப்ப�ர்.  இத்செ6ரபி  எ க்கு  வோநார்�மைறய�க  எதுவும்
செசய்யவர�து என்ற  எண்&ம் வோ6�ன்றுகிறது என்று எண்& மைவக்கும்.
இ6ன்படி  அவர்களுக்கு  வோநார்�மைறய�க  சிந்திக்கவும்,  வ�ழவும்
ஆவோG�சமை கமைள உளவியG�ளர்கள் வழங்குகின்ற ர். 

ஆக்ட் �ற்றும் டிபிடி செ6ரபி,  வோநா�ய�ளிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.  இ6ன்
மூGம்  வோநா�ய�ளிகள்  6ம்மை�த்6�வோ�  க�யப்படுத்திக்செக�ள்வது,  6வற� 



எண்&ங்களின் ப�திப்ப�ல் �து,  வோப�மை6ப்செப�ருட்கமைள பயன்படுத்தும்
எண்&ம் மைகவிடப்படுகிறது. 

வோநா�ய�ளி  6 க்கு  ஏற்படும்  எண்&ம்  பற்றி  அவர்  ஒப்புக்செக�ள்வது
சிகிச்மைசமைய எளி6�க்கும்.  இ6ன் பின் ர்  அவர்  கமைடபிடிக்கவோவண்டிய
பழக்கங்கமைள  உளவியG�ளர்  அட்டவமை&ப்படுத்தி  6ருவ�ர்.  அ6மை 
அவர்கள் முழுமை�ய�க கமைடப்பிடிப்பது அவசியம். சுய��க 6 க்கு என் 
வோ6மைவ,  என்  ப�திப்பு  ஏற்பட்டிருக்கிறது  என்பமை6  அவர்கள்
முழுமை�ய�க உ&ர்வ6ற்க�  பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்ற . 

இதில்  ஒருவர்  செச�ல்லுவ6ற்கு  பதில்  செச�ல்வமை6விட புரிந்துசெக�ள்வது
முக்கியம்.  எந்6  சூழ்நிமைGயிலும்  உ&ர்ச்சிகள�ல்  எல்மைGமீறி
நாடந்துசெக�ள்ளக்கூட�து.  பிறர்  வோபசுவமை6 முழுகவ த்துடன் உட்கிரகிக்க
முயG  வோவண்டும்.  எதிர்�மைறய�  உ&ர்ச்சிகமைள  சிGர்
செவளிப்படுத்தி �லும்  வோநார்�மைறய�  நாடவடிக்மைககமைள  செசயல்படுத்6
முயGவோவண்டும். 

க�க்னிட்டிவ் புவோர�சஸிங் செ6ரபி

6�ன்  செசய்யும்  செசயல்ப�டுகள்  வோ6�ற்ற�லும்  கூட  அடுத்6வர்கமைளவோய
வோ6�ல்விக்கு  க�ர&��க  மைகக�ட்டுவ�ர்கள்.  திடீசெர  வோ6�ன்றும்
கழிவிரக்கத்6�ல்  கடுமை�ய�  குற்ற  உ&ர்ச்சிகளுக்கு  உள்ள�குவ�ர்கள்.
அவர்களுக்கு இந்6 செ6ரபி வழங்கப்படுகிறது. 

வோநா�ய�ளிக்கு ஏற்படும் எதிர்�மைற எண்&ங்கள்,  ய�ரும் ஆ6ரவற்ற நிமைG
வோப�ன்றவற்மைற  6விர்க்கும்  பயிற்சிகள்  வழங்கப்படுகின்ற .  குறிப்பிட்ட
எதிர்�மைற  எண்&ங்கமைள  வோபச  மைவத்து  அவர்கமைள  ப�துக�ப்ப�க
விழிப்பு&ர்வு நிமைGயில் மைவத்திருக்க  உளவியG�ளர்கள்  முயல்கின்ற ர்.
நாமைடமுமைற  வ�ழ்க்மைகக்க�  திறன்கமைள  பழக  அறிவுறுத்துவது,
6கவல்செ6�டர்மைப  ஊக்குவிக்கும்  செசயல்ப�டுகமைள  ஏற்படுத்துவது  எ 
உளவியG�ளர்கள் செசயல்படுகின்ற ர். 

வோர{ ல் எவோ��ட்டிவ் செ6ரபி

குறிப்பிட்ட ஏ6�வது நிகழ்ச்சி நாடந்6�ல் உடவோ  அ6 �ல் தூண்டப்பட்டு
நா�ன்  இ6ற்கு  6குதியில்மைG,  ரிசெஜக்டட்  பீஸ்  எ  வோபச



செ6�டங்கிவிடுவ�ர்கள்.  இவர்களின்  ப6ற்றம்,  கூச்சம்,  6யக்கம்  ச�ர்ந்6
குமைறப�டுகமைள சரி செசய்ய இந்6 செ6ரபி பயன்படுகிறது. 

ஸ்டிசெரஸ் இவோ �குவோG{ன் செ6ரபி

ஒருவரின்  � திலுள்ள  ப6ற்றம்,  வோபரச்சம்  என்பமை6  சிG  நிகழ்ச்சிகள்
தூண்டிவிடும்வோப�து  க�&G�ம்.  இமைவ  ஒருவரின்  6னி வ�ழ்க்மைகக்கும்,
அலுவGக வ�ழ்க்மைககும் பிரச்மை ய�க உருவ�கும்.  அ6ற்க�  தீர்வுகமைள
6ரவோவ  ஸ்டிசெரஸ்  இவோ �குவோG{ன் செ6ரபி  பயன்படுகிறது.  சிGந்திமையப்
ப�ர்த்து  ஒருவருக்கு  வோபரச்சம்  ஏற்படுகிறது  என்ற�ல்  செ6ரபியில்  அந்6
சிGந்திகள்  அவமைர  எதுவும்  செசய்ய�து  என்பமை6  புரிய  மைவக்க
முயல்வ�ர்கள்.  இ6ன்வழிய�க  அவர்  வோபரச்ச  ப�திப்மைப  கடந்து  வர
முடியும். 

முழுகவ ம் வோ6மைவ

ஒருவர் செச�ல்லுவமை6 முழுமை�ய�க கவனிப்பது ச�6�ர& வி{ய�ல்G.
இ6ன்மூGம் ஒருவரின் கருத்மை6 அறிவவோ6�டு, நா�ம் செ6ளிவ�க முடிசெவடுக்க
முடியும்.  இ6ற்கு  வோய�க�,  ட�ய்ச்சி,  திய� ம்  ஆகிய  பயிற்சிகள்
உ6வுகின்ற .  இம்முமைற வோநார்�மைற உளவியல் என்று அமைழக்கப்படுகிறது.
ஒருவருக்கு  சமூக  அளவிலும்  6னிப்பட்ட  அளவிலும்  நான்மை�கள்
6ரக்கூடிய செசயல்ப�டுகமைள இதில் வலியுறுத்துகின்ற ர். 

செபர்�� ��டல் 

இ6மை  உளவியG�ளர்  ��ர்ட்டின்  செசலிக்�ன்  உருவ�க்கி �ர்.
வோநார்�மைறய�  செசயல்ப�டுகள்,  உ&ர்ச்சிகள்,  �திப்பு
செக�டுக்கவோவண்டியமைவ, செசயல்ப�டுகள் ஆகியவற்மைற உள்ளடக்கியது இந்6
செ6ரபி.  இ6ன்மூGம்  ஒருவரின்  நாடப்பு  வ�ழ்க்மைகயிலும்,  எதிர்க�G
வ�ழ்க்மைகயிலும் �கிழ்ச்சிகர��  விமைளவுகள் ஏற்படும். 



64

ஹியூ�னிஸ்டிக் செ6ரபி

ஒருவரின்  வளர்ச்சிக்கும்  வீழ்ச்சிக்கும்  ய�ர்  க�ர&ம்  என்று
வோய�சித்திருக்கிறீர்கள�?  அவர்களின்  எண்&ங்களும்,
செசயல்ப�டுகளும்6�ன்.  இந்6  உண்மை�மைய  அவர்கள்  ஒப்புக்செக�ண்ட�ல்
அவர்களுக்கு  புரிந்து&ர்வு  கிமைடக்கும்.  இ6ன்வழிய�கத்6�ன்  6 து
குமைறப�டுகமைள  அவர்  புரிந்துசெக�ண்டு  மீள  முடியும்.  அமை6த்6�ன்
ஹியூ�னிஸ்டிக் செ6ரபி கூறுகிறது. 

ஒருவர் 6 து எண்&ங்கமைளயும் செசயல்ப�டுகமைளயும் அ6 �ல் ஏற்பட்ட
விமைளவுகமைளயும் உ&ரவோவண்டும். அ6ன்வழிய�க அவர்களின் 6வறுகளும்
குமைறயும். இ6ற்கு உளவியG�ளர் வழிக�ட்டி உ6வுவ�ர். 

வோநா�ய�ளி  வோபச்சு  வழிய�க  6ன்மை  உ&ர்வது  முக்கியம்.  6 து
Gட்சியங்கமைளயும், வோநா�க்கங்கமைளயும் வோநார்மை�ய�க செவளிப்படுத்தி வோபசுவது
முக்கியம். இ6ன்மூGம் வோநா�ய�ளியின் 6ன் ம்பிக்மைக அதிகரிக்கும், அவரின்
வளர்ச்சி வோவகம் அதிகரிக்கும். 

மை�யப்படுத்திய செ6ரபி 

இதில் உளவியG�ளர் வோநா�ய�ளிமைய சு6ந்திர��க வோபச மைவக்கிற�ர்.  இ6ன்
க�ர&��க  அவர்  6 து  � திலுள்ள  அமை த்து  வி{யங்கமைளயும்
செவளிப்படுத்துகிற�ர்.  இவற்றில்  உளவியG�ளர்  பங்கு  வோநா�ய�ளி
செச�ல்வமை6 முழுமை�ய�க கவனித்து உள்வ�ங்குவது �ட்டுவோ�.  இ6 �ல்
6�ன் செசய்6து சரி,  6வறு எ  வ�திடுவமை6 செ�ல்G வோநா�ய�ளி மைகவிடும்
வ�ய்ப்பு ஏற்படுகிறது. 6ன் செசயல்ச�ர்ந்து வளர்ச்சி, வோ�ம்ப�டு ஆகியவற்மைற
இந்6 செ6ரபி ஒருவருக்கு வழங்குகிறது. 

செ6ரபி  அளிப்பவர்  வோநா�ய�ளி  மீ6�  கரிச ம்,  வோநார்�மைறய� 
எண்&த்துடன்  அவமைர  அணுகுகிற�ர்.  அவரின்  கண்களின்  வழிய�க
உGமைகப் ப�ர்ப்ப6�ல் உளவியG�ளருக்கும், வோநா�ய�ளிக்கும் நாம்பிக்மைகய� 
உறவு ஏற்படுகிறது.  இ6 �ல் சிகிச்மைச சிறப்ப�க பய ளிக்கும்  வ�ய்ப்பு
செபருகிறது. 



ரிய�லிட்டி செ6ரபி

வோநா�ய�ளிக்கு உறவுகமைள பர��ரிக்க ப�துக�க்க வளர்க்க செ6ரிய�6 சிக்கல்
இருக்கும்.  இ6 �ல்  குமைற,  புக�ர்,  வமைச  ப�ட��ல்  எப்படி  உறமைவ
வளர்ப்பது எ  இந்6 செ6ரபி வழிய�க உளவியG�ளர் கற்றுத் 6ருகிற�ர்.
6ன் வ�ழ்க்மைகமைய நாடத்துவ6ற்க�  சு6ந்திரம்,  பணி ச�ர்ந்6 அங்கீக�ரம்,
குடும்பம்,  உறவுகள்,  நாட்பு,  உ&வு உமைட ப�துக�ப்பு ஆகியவற்மைற இந்6
செ6ரபி உறுதி செசய்கிறது. 

எக்ஸிஸ்செடன்ஷியல் செ6ரபி

நா�ம் உGகிற்கு 6னிய�க வருகிவோற�ம்.  6னிய�கவோவ செசல்வோவ�ம்.  இமைடயில்
�னி6  உறவுகமைள  ஏற்படுத்திக்செக�ள்கிவோற�ம்  என்பது  வோப�ன்ற  6த்துவ
ச�ரத்மை6 இந்6 செ6ரபி வழங்குகிறது.  வ�ழ்க்மைக,  அ6ன் �திப்பு,  துன்பம்
ஏற்படுவது ஏன்? உGகில் 6னிமை�ய�க இருப்பது நீங்கள் ஒருவர் �ட்டு��?
என்பது  வோப�ன்ற  வோகள்விகளுக்கு  எக்ஸிஸ்செடன்ஷியல்  செ6ரபி  பதில்
அளிக்கிறது. 

செஜஸ்ட�ல்ட் செ6ரபி

�து,  வோப�மை6ப்செப�ருட்களுக்கு  அடிமை�ய� வர்கள்,  ப6ற்றம்,  � 
அழுத்6ம் ஆகிய பிரச்மை கமைள உள்ளவர்களுக்கு இம்முமைறயில் சிகிச்மைச
வழங்கப்படுகிறது.  இதில் வோநா�ய�ளி க�லிய�க  உள்ள நா�ற்க�லியில் 6ன்
வ�ழ்க்மைகயில் முக்கிய��  நாபமைர நிறுத்தி வோபசுவது முக்கிய��  பயிற்சி.
சிG  அனுபவங்கமைள  செச�ல்லி  பிறகு  எதிவோர  உட்க�ர்ந்திருப்பவரின்
ப�ர்மைவயில்  வ�ழ்க்மைகமையப்  ப�ர்த்து  வோபச  வோவண்டும்.  இ6ன்மூGம்
ஒருவரின் ப�ர்மைவ விரிவமைடகிறது. அவரின் வ�ழ்க்மைக சுய விழிப்பு&ர்வு
செக�ண்ட6�க ��றுகிறது. 

உ&ர்ச்சிகமைள மை�யப்படுத்திய செ6ரபி

சிறுவயதில்  உங்கமைள  ப�தித்6  உ&ர்ச்சிகர��  சம்பவத்மை6  இன்றும்
உங்கள�ல்  நிமை வுகூர  முடியும்.  அந்6  சம்பவத்தின்வோப�து  நீங்கள் எந்6
உ&ர்வுநிமைGயில்  இருந்தீர்கவோள�  அவோ6  உ&ர்வுநிமைG  மீண்டும்
உருவ�கிறது.  இது மூமைளயில் அற்பு6��  வரமும் ச�பமும் கூட.  இந்6



சம்பவங்கள் வோநார்�மைறய�க அல்Gது எதிர்�மைறய�க இருக்கG�ம்.  ஆ �ல்
இமைவ நிகழ்க�G வ�ழ்க்மைகமைய ப�திக்கும் வலிமை� செக�ண்டமைவ. எ வோவ
இவற்மைற கட்டுப்படுத்துவது முக்கியம்.  இந்6 செ6ரபி செசய்வது இ6மை க்
கட்டுப்படுத்துவமை6த்6�ன்.  வோநார்�மைறய�  எண்&ங்கள்  மூGம்
�கிழ்ச்சிகர��  அழுத்6மில்G�6  6ன்மை�மைய  � த்தில்  ஏற்படுத்6
முயல்கிற�ர்கள். 

வோச���ட்டிக் செ6ரபி 

உடல்ரீதிய�கவும்,  � ரீதிய�கவும்  தீர்க்க  முடிய�6  குமைறப�டுகமைள
கு&��க்க இந்6 வமைகய�  செ6ரபி பயன்படுகிறது. ஒருவரின் � திலுள்ள
�  அழுத்6ம்,  ப6ற்றம் ஒருவரின் உடல்ரீதிய�  வோநா�ய்களுக்கு முக்கிய
க�ர&��க  இருக்கிறது.  பல்வோவறு  வோநா�ய்கமைள  ஊக்குவிக்கிறது.  இ6மை 
சரிசெசய்ய உடல் �ச�ஜ், வோய�க�, ட�ய்ச்சி ஆகியவற்மைற வோநா�ய�ளிகள் கற்க
உளவியG�ளர்கள் ஊக்குவிக்கின்ற ர். 

உ&ர்வு சு6ந்திர நுட்பம்

உடலில்  ஆற்றல்  புள்ளிகள்  இருப்பமை6  அறிவீர்கள்.  முமைறய� 
அக்குபஞ்சர்  �ருத்துவரிடம் செசன்று இத்செ6ரபிமைய செசய்துசெக�ள்ளG�ம்.
குறிப்பிட்ட  ஆற்றல்  புள்ளிகமைள  செ6�டும்வோப�து  எதிர்�மைறய� 
வி{யங்கமைள  நிமை த்6�ல்  அமைவ  செ�ல்G  குமைறயத்செ6�டங்கும்.
உடலுக்கும் மூமைளக்கும் செ6�டர்பு இருப்ப6�ல் இச்செசயல்ப�டு உடமைGயும்
� மை6யும் செநாகிழ்த்தி ஓய்வுசெக�ள்ளச் செசய்கிறது. 

தீர்வு 6ரும் செ6ரபி 

செ6�ழில்துமைறயில்  ச�திக்க  நிமை க்கும்  பGரும்  நிமைறய  க வுகள்,
Gட்சியங்கமைள  மைவத்திருப்ப�ர்கள்.  ஆ �ல்  அ6மை 
நாமைடமுமைறப்படுத்தும்வோப�து வரும் சிறிய சிக்கல்கள்,  6மைடகள�ல் � ம்
வோச�ர்ந்து  விடுவ�ர்கள்.  அவர்கமைள  வோ6ற்றி  அவர்களின்  Gட்சியத்மை6
அமைடய மைவக்க இந்6 செ6ரபி உ6வுகிறது.  இதில் ச�த்திய��  க வுகள்,
திட்டத்மை6 அமைடவ6ற்க�  திட்டம்.,  செசயல்ப�டு, உமைழப்பு ஆகியவற்மைற
உளவியல்  வல்லுநார்கள்  உருவ�க்குகின்ற ர்.  இவற்மைற  சரிசெசய்து
வோகள்விகளுக்கு பதில் செச�ல்லுவது வோநா�ய�ளிமையப் செப�றுத்6து. 
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� நிமைGமைய ப�திக்கும் சூழல்கள்!

இஎம்டிஆர்

எந்6 பணிகமைளயும் செசய்வ6ற்கு நா�ம் வோவறு சூழல்கள�ல் 6�க்கப்பட��ல்
இருக்கவோவண்டும்.  செப�துவ�க  நா�ம்  ஏ6�வது  பணியில்  இருக்கும்வோப�து
நாம்மை� அமை6 செசய்யவிட��ல் 6டுப்பது, நா�து கண்களும் க�துகளும். இந்6
செ6ரபி முழுக்க கண்களுக்க� து.  செ6ரபி வல்லுநார் 6ன் சுட்டு விரமைGக்
க�ட்டி குறிப்பிட நிகழ்ச்சிமைய நிமை க்கச் செச�ல்லுவ�ர். செப�துவ�க நா�க்கு
�கிழ்ச்சிய�  நிமை வுகமைள  விட  துயர��  வோவ6மை ய� 
நிகழ்வுகள்6�ன்  நிமை வுக்கு  வரும்.  அவற்றிலிருந்து  ஒருவரின்  � மை6
திருப்பி  அவர்களின்  எண்&ங்கமைள  வோநார்�மைறய�க  ��ற்றுவது6�ன்
இஎம்டிஆர் செ6ரபி வோநா�க்கம்.

ஆர்ட் செ6ரபி

அமை வர�லும்  6ன்னுமைடய  உ&ர்வுகமைள  வோபசுவ6ன்  மூG��க
செவளிப்படுத்திவிட  முடிய�து.  அ6ற்க�கவோவ  ஒருவரின்  � திலுள்ள
எண்&ங்கமைள அவர்களது கமைG செவளிப்ப�ட்டு வழிய�க அறியும் செ6ரபி.
ஓவியங்கமைள  நா�ம்  செவளிப்பமைடய�க  பிறருக்கு  ப�ர்மைவயிட
அனு�திப்ப6ன்  மூGம்  சுய  விழிப்பு&ர்வும்,  வி�ர்ச ங்கமைள  ஏற்கும்
� நிமைGயும்  ஏற்படுகிறது.  ஓவியம்  �ட்டு�ல்G,  இமைச,  எழுத்து
ஆகியமைவயும் ஒருவருக்கு உ6வG�ம்.  இமைச வோகட்பது �ட்டு�ல்G அ6மை 
உருவ�க்குவதும்  மூமைளயிலுள்ள  வோட�பமை�ன்  சுரப்பில்  ��று6ல்கமைள
ஏற்படுத்துகின்ற . 

அனி�ல் அசிஸ்டட் செ6ரபி 

ஒருவருக்கு மிக வோ��ச��  வன்முமைற ச�ர்ந்6 அனுபவங்கள் ஏற்பட்ட�ல்
அவர�ல்  அ6மை  �றந்து  நிகழ்க�G  வ�ழ்க்மைகமைய  வ�ழ்வது  கடி ம்.
அவருக்கு பிறர் மீதும், 6ன் மீதும் நாம்பிக்மைக குமைறந்து இருப்ப6�ல் சமூகம்
ச�ர்ந்6  உறவுகமைள  அவர�ல்  ஏற்படுத்திக்செக�ள்ளவும்  பர��ரிக்கவும்



முடிய�து.  இ6ற்கு  வளர்ப்பு  பிர�ணிகள்  உ6வுகின்ற .  நா�ய்,  பூமை ,
குதிமைர,  ட�ல்பின் வோப�ன்ற விGங்குகளுடன் பழகுபவர் செ�ல்G இளகிய
6ன்மை� செக�ண்டவர�க, இரக்கம், நாம்பிக்மைக, �கிழ்ச்சி, நாட்பு ஆகியவற்மைற
புரிந்துசெக�ள்ளும்  வ�ய்ப்பு  கிமைடக்கிறது.  6னிமை�யில்  உள்ளவர்களுக்கும்
துமை&ய�க  வளர்ப்பு  பிர�ணிகள்  உள்ள .  இ6 �ல்  அவர்களின்
� நாGன் வோ�ம்படுகிறது.

ஹிப்வோ �செ6ரபி

குழந்மை6   பிறப்பு,  பல்  சிகிச்மைச,  அறுமைவ  சிகிச்மைச  ஆகியவற்றுக்கும்
வலிமைய  �றக்க  மைவக்க  ஹிப்வோ �செ6ரபி  பயன்படுத்6ப்படுகிறது.
வோநா�ய�ளியின்  மூமைளயில்  உள்ள  வோ6மைவயில்G�6  உ&ர்ச்சிகர�� 
சம்பவங்கமைள கீவோழ 6ள்ள ஹிப்வோ �செ6ரபி பயன்படுகிறது.  இ6ன் மூGம்
வோநா�ய�ளியின் பழக்கவழக்கம், இயல்புகள் வோ�ம்படும் வ�ய்ப்புள்ளது. 

சிஸ்செடமிக் செ6ரபி

அலுவGகம்,  குடும்பம்  எ  பல்வோவறு  இடங்களிலும்  சிGரின்
பழக்கவழக்கங்கள் அமை வமைரயும் ப�திக்கும் வ�ய்ப்பு உள்ளது.  இ6ற்க�க
அவர்களின்  உடல்செ��ழி,  கு&ங்கமைள  வோ�ம்படுத்6  சிஸ்செடமிக்  செ6ரபி
உ6வுகின்ற .  ஒருவருக்கு  ஏற்படும்  �  அழுத்6ம்,  ப6ற்றத்மை6
ச�6�ர&��க  கருதும்வோப�து அது அவரின் குடும்பம்,  நாட்பு,  அலுவGக
நாட்பு எ  பG வி{யங்கமைளயும் ப�திக்கும் ஆபத்து இருக்கிறது. 

ஃவோபமிலி சிஸ்செடம்ஸ் செ6ரபி

உளவியG�ளர்  முர்வோர  வோப�வன்  உருவ�க்க  செ6ரபி  முமைற  இது.
குடு�த்திலுள்ள  6னிநாபரின்  �திப்பு,  அவரின்  செப�றுப்பு,  அவருக்குள்ள
உரிமை�, குழந்மை6கமைள அவர் நாடத்தும் வி6ம், அவர்களுக்கும் அவர்களின்
செபற்வோற�ருக்கும்  உள்ள  உறவு,  குழந்மை6களின்  செபற்வோற�ர்  பிறரிடம்
செக�ண்டுள்ள உரிமை� ஆகியவற்மைறக் செக�ண்டு செ6ரபி அளிக்கப்படுகிறது.
இ6ன்மூGம்  குடும்ப  உறவுகள்  வோ�ம்படுவவோ6�டு  அலுவGகரீதிய� 
ஒருவரின் 6னிப்பட்ட உறவும் வளரும் வ�ய்ப்பு உள்ளது. 



ஸ்ட்வோரட்டஜிக் ஃவோபமிலி செ6ரபி

குடும்பத்தில்  உறவுகளிமைடவோய  ஏற்படும்  பிரச்மை கமைள  செ6ரபிய�ளர்
வோநாரடிய�க அவர்கமைள வோபச மைவத்து பிரச்மை கமைள ஆர�ய்ந்து அ6மை 
தீர்த்து மைவக்க அளிக்கும் செ6ரபி இது.  பழனிச்ச�மி 6ன் குடும்பத்வோ6�டு
அடிக்கடி  வோபச��ல்  செவளிவோய  வோப�ய்விடுகிற�ன்  என்பது  பிரச்மை .
இ6மை  தீர்க்க  செ6ரபிய�ளர்  சரிய�  திட்டம்  வகுப்ப�ர்.  அ6மை 
செசயல்படுத்6  குடும்பத்தி ரின்  ஒத்துமைழப்மைப  நா�டுவ�ர்.  அ6மை 
வோநார்�மைறய�  6ன்மை�யுடன் தீர்த்து அவர்களின் குடும்ப வோவறுப�டுகமைள
கமைளவது இறுதிப்பகுதி. 

மைடய�டிக் செடவGப்செ�ன்ட் செ6ரபி

வன்முமைறய�ல்,  குடும்பம்  ச�ர்ந்6  சிக்கல்கள�ல்  ப�திக்கப்பட்ட
குழந்மை6களுக்கு  நாம்பிக்மைகயும்  வ�ழ்க்மைக  ச�ர்ந்6  வோநார்�மைறய� 
உ&ர்வுகமைள  எண்&ங்கமைள  ஊட்ட  உளவியG�ளர்  இந்6  செ6ரபிமைய
பயன்படுத்துகிற�ர். 

க�ன்செடக்ஸ�வல் செ6ரபி

குடும்பத்தில்  க&வன்,  �மை வி,  குழந்மை6கள்  ஆகிவோய�ரின்  உறவு,
எதிர்ப�ர்ப்பு,  வோ6மைவகள் ஆகியமைவ சிக்கலுக்குள்ள�வமை6 சரிசெசய்ய இந்6
செ6ரபி  உ6வுகிறது.  ஒரு  வோநாரத்தில்  ஒருவர்  வோபச  இன்செ �ருவர்
வோகட்ட�ல்6�ன்  அவர்  என்  செச�ல்கிற�ர்  என்ற  செ6ரியும்.
ஒருவருக்செக�ருவர்  செச�ல்G  விரும்புவமை6  க�து  செக�டுத்து  வோகட்க��ல்
6�ன்  வோபசுவவோ6  சரி  என்று  வோபசி �ல்  என் �கும்?  திரு�&  உறவு
விவ�கரத்து  வமைர  செசல்லும்.  குடும்பத்திலுள்ள  உறவுகளின்  வோ6மைவ,
அவர்களின்  உரிமை�  ஆகியவற்மைற  செ6ரபி  அளிப்பவர்  புரிந்துசெக�ண்டு
பூசல்கமைள தீர்க்க முயல்கிற�ர். 
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உளவியல் �ருந்துகள் 

ஒருவருக்கு  சூழல்கள�லும்,  6ன்னுமைடய  குழந்மை6ப்பருவ  வலி  நிரம்பிய
அனுபவங்கள�லும் உளவியல் ப�திப்பு ஏற்படG�ம்.  அ6ன் க�ர&��க
ஏற்படும்  ப�திப்புகள்  இயல்ப�க,  பழக்கவழக்க��க  ��றிவிடுவமை6
செ6ரபிகள�ல்  �ட்டுவோ�  கு&ப்படுத்திவிட  முடிய�து.  அ6ற்க�கவோவ
வோவதியியல்ரீதிய�  �ருந்துகள் பயன்படுத்6ப்படுகின்ற . 

அசெ�ரிக்க�வில்  2017ஆம் ஆண்டு எடுத்6 ஆய்வுப்படி,  அங்கு  1999  மு6ல்
2014 வமைரயிG�  க�Gகட்டத்தில் �  அழுத்6 �ருந்துகளின் பயன்ப�ட்டு
அளவு 95 ச6வீ6ம் கூடியுள்ளது. 

இ6ற்கு  முக்கியக்  க�ர&ம்,  செ6�ழில்துமைற  ��ற்றங்கள்,  செப�றுப்புகள்
கூடியுள்ளதும்,  உறவு ச�ர்ந்6 சிக்கல்களும் முக்கிய க�ர&��க உள்ள .
இவற்றுக்கு  செ6ரபிவோய�டு  மூமைளயிலுள்ள  செசரவோட�னின்  வோப�ன்ற
� நிமைGமைய  ��ற்றும்  சுரப்புகமைளக்  கட்டுப்படுத்6  �ருந்துகள்
வழங்கப்படுகின்ற .  இவற்மைற  �ருத்துவரின்  பரிந்துமைரப்படி  குறிப்பிட்ட
அளவு  �ட்டுவோ�  பயன்படுத்6வோவண்டும்.  இந்6  �ருந்துகளுக்கும்  உடல்
கட்டுப்பட  �றுத்6�ல்,  இறுதிக்கட்ட��க  மூமைளயில்  சிறிய  அளவு
மின்ச�ரம் செசலுத்6ப்படும். 

இப்வோப�து  � நாG  சிகிச்மைசகளுக்குப்  பயன்படும்  �ருந்து  வமைககமைளப்
ப�ர்ப்வோப�ம். 

ஆன்டி  டிப்ரசன்ட்ஸ்  �ருந்துகள்,  ஒருவருக்கு  ஏற்படும்  �  அழுத்6ம்,
ப6ற்றம்,  �கிழ்ச்சியில்G�6  6ன்மை�  ஆகிய  அறிகுறிகள்  ஏற்படும்வோப�து
வழங்கப்படுகின்ற .  டிமைரமைசக்ளிக்ஸ்,  செசரவோட�னின்  வோநா�ர்மைபன்பிரின்
�ருந்துகள்  ஆகியமைவ வழங்கப்படுகின்ற .  இம்�ருந்துகள் மூமைளயிலுள்ள
வோவதிப்செப�ருட்கமைள  கட்டுப்படுத்துகின்ற .  இ6 �ல்  செசரவோட�னின்,
வோட�பமை�ன்,  வோநா�ர்மைபன்பிரின் அளவு மூமைளயில் அதிகரிக்கிறது.  இமைவ
அடிக்கடி  � நிமைG  ��றும்  பிரச்மை மையத்  தீர்க்கிறது.  இ6ன்  பக்க
விமைளவ�க  உடலுறவில் ஆமைச  குமைற6ல்,  எமைட அதிகரிப்பு,  6மைGவலி,
கு�ட்டல் ஆகியமைவ ஏற்படுகின்ற . 



ஆன்டிமைசக்வோக�ட்டிக்ஸ் �ருந்துகள் ஸிவோச�செபசெரனிய�,  ஆளுமை� பிறழ்வு
ஆகிய  ப�திப்புகள்  உள்ள  வோநா�ய�ளிக்கு  பரிந்துமைரக்கப்படுகின்ற .
இம்�ருந்துகள்  மூமைளயில்  சுரக்கும்  வோட�பமை�ன்  சுரப்மைபக்
கட்டுப்படுத்துகின்ற .  இ6ன்  விமைளவ�க  க�தில்  வோகட்கும்  குரல்கள்,
கற்பமை க்க�ட்சிகள்  குமைறகின்ற .  எதிர்�மைற  எண்&ங்கள்  குமைறயத்
செ6�டங்குகின்ற .  இம்�ருந்துகளின்  பக்கவிமைளவ�க  உடல்  வோச�ர்வு
வோ6�ன்றும். இறுக்க��க இருப்ப�ர்கள். உடல் செவப்பநிமைG கூடும். 

ஆன்டி ஆக்மைசட்டி �ருந்துகள், ப6ற்றக்குமைறப�டு, ஓசிடி, பிடிஎஸ்டி ஆகிய
ப�திப்புகளுக்கு  தீர்வு  6ருகின்ற .  செபன்ச�மைபன்மைடன்,  பஸ்மைபவோர�ன்,
செசரவோட�னின் – வோநா�ர்மைபன்பிரின் சுரப்மைபக் கட்டுப்படுத்தும் �ருந்துகள்
பயன்படுகின்ற .  இமைவ  6மைசயில்  ஏற்படும்  இறுக்கத்மை6க்  குமைறத்து
உடமைGயும்  � மை6யும்  செநாகிழ்வ�க்குகின்ற .  இம்�ருந்துகளின்
பக்கவிமைளவ�க உடல்வோச�ர்வு, கிறுகிறுப்பு, கவ மின்மை�, வோபச்சு குளறுவது
ஆகிய ப�திப்புகள் ஏற்படுகின்ற . 

மூட் ஸ்வோடபிமைGசர்ஸ் �ருந்துகள்,  ஆளுமை� பிறழ்வு,  � நிமைG ��ற்றம்,
ப6ற்றக்  குமைறப�டு  பிரச்மை களுக்கு  தீர்வு  6ருகின்ற .  லித்தியம்,
க�ர்ப�வோ�மைசன்,  அசெச �மைபன் ஆகிய �ருந்துகள் இக்குமைறப�டுகளுக்கு
பயன்படுகின்ற .  இமைவ,  வோட�பமை�ன்  சுரப்மைபக்  கட்டுப்படுத்துகின்ற .
� மை6  அமை�திய�க்கும்  வோவதிப்செப�ருட்கமைள  உருவ�க்குகின்ற ர்.
இம்�ருந்துகளின்  விமைளவ�க  ஓய்வு  எடுக்க��ல்  அமைGவ�ர்கள்.
உடலுறவில்  ஆர்வம்  குமைறயும்.  உ&ர்வுகமைள  செவளிப்படுத்துவது
அதிகரிக்கும். வ�ய் அடிக்கடி உGர்ந்துவோப�கும். எமைட அதிகரிக்கும். 

ஸ்டிமுGன்ட்  �ருந்துகள்,  நா�ர்வோக�செGப்ஸ்பி,  ஏடிசெxச்டி  ஆகிய
குமைறப�டுகளுக்குப்  பயன்படுத்6ப்படுகின்ற .  ஆசெ�ட்டமை�ன்,  க�ஃபீன்,
நிவோக�ட்டின்  ஆகிய  வோவதிப்செப�ருட்கள் சிகிச்மைசக்குப்  பயன்படுகின்ற .
வோட�பமை�ன்,  வோநா�ர்மைபன்பிரின் சுரப்மைபக்  கட்டுப்படுத்துகிறது.  இ6 �ல்
கவ ம்,  வோய�சிக்கும்,  வோபசும்  கருத்துகளின்  வோக�ர்மைவத்6ன்மை�
அதிகரிக்கிறது.  உடலில்  விழிப்பு&ர்வுத்  6ன்மை�  கூடுகிறது.  இ6ன்
பக்கவிமைளவ�க  ப6ற்றம்,  இ6யத்துடிப்பு  அதிகரிக்கிறது.  எமைட  இழப்பு,
தூக்கமின்மை� ஏற்படுகிறது. 

தூக்கமின்மை�மையப்  வோப�க்க  தூக்க  �ருந்துகள்  பயன்படுகின்ற .
ஆன்டிஹிஸ்ட�மை�ன்ஸ்,  செபன்ச�மைபன்மைடன்  ஆகிய  �ருந்துகள்  இதில்



அதிகம் பயன்படுகின்ற .  இம்�ருந்துகளின் பக்கவிமைளவ�க ஞ�பக�றதி,
உடல்வோச�ர்வு, கிறுகிறுப்பு ஏற்படுகிறது.

டிசெ�ன்ஷிய�வுக்கு �ருந்துகள் கிமைடய�து. இ6ன் ப�திப்மைப �ட்டுப்படுத்6
வோக�லிசெ ஸ்ட்வோரஸ் �ருந்து  பயன்படுகிறது.  இ6ன் பக்கவிமைளவ�க எமைட
இழப்பு,  வயிற்றுப்வோப�க்கு,  கு�ட்டல்,  வ�ந்தி  ஆகிய  ப�திப்புகள்
ஏற்படுகின்ற . 

 

 

 நான்றி!
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